
POKYNY

Datum:

22. 1. 2022

Místo:

Dubňany - sportovní hala Želva, 48.9109N, 17.0988E

Pořádající subjekt:

SK Brno  - Žabovřesky z.s. , oddíl orientačního běhu (ZBM)

Typ závodu:

Denní a noční štafetový závod družstev s pevným pořadím kontrol.

Funkcionáři:

Jan Drábek ředitel závodu

Jan Fiala hlavní rozhodčí, R1

Jan Zháńal stavitel tratí, R1

Ražení:

Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového

ražení BEACON (umožňující ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička posledního

úseku bude ražena v dotykovém režimu. V případě poruchy se razí do mapy, mapa se v

tomto případě odevzdá ke kontrole rozhodčímu. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě

použitý dvakrát.

Kontroly budou s reflexním označením.

Kategorie:

Dospělí, Žáci



Časy vítězů:

žáci: 125 minut

dospělí: 335 minut

Zadání soupisek:

20. 1. 2022 20:00

Dospělí: v orisu (zadávejte prosím soupisky podle výkonnosti, A nejlepší, B horší, atd.)

Žáci: https://forms.gle/atfdisqoy8UQJJsH6

Mapa:

Dubňanské les, 1 : 10 000, E=2,5m, mapový klíč ISSOM 2017-2, stav prosinec 2021,

hlavní kartograf, Zdeněk Rajnošek. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Formát velikost A3+.

Mapy se budou v cíli odevzdávat a vydány budou po startu hromadného úseku

dospělých.

Terén:

Krásný, rychlý, “vracovský”, terénní nerovnosti (duny), snížená viditelnost i průběžný les,

porostorové detaily, v případě mokra i bažiny.

Povinné úseky:

Sběrka - dvácký úsek - předávka

Start/předávka - mapový start: 300 metrů

Systém závodu:

Dospělí:

Klasický štafetový závod se 7 úseky, na 2., 3. a 7. úseku musí běžet ženy. 1. a 3. úsek

bude kratší trať, na úrovní D/H18. (Doporučujeme zapojit dorostence nebo veterány.)

Poslední tři úseky budou probíhat za tmy. Podle počasí doporučujeme mít připravené

světlo i na 4. úsek.

Na 6. úseku bude zřízena občerstvovačka na kontrole.

Západ slunce v Dubňanech 22. 1. 2022 je v 16:33.

Orientační čas hromadného startu neodstartovaných úseků: 19:00

https://forms.gle/atfdisqoy8UQJJsH6


Parametry tratí:

Úsek Kate
gorie

Délka Větvení
(farsta)

Přibližný
čas
předávky

Typ Délka Převýš
ení

1 H 35 Ano 13:35 Den 7 50

2 D 55 Ano 14:30 Den 9,2 75

3 D 30 Ano 15:00 Den 5 40

4 H 55 Ano 15:55 Den/Stmívání 10,2 85

5 H 45 Ano 16:40 Stmívání/Noc 8,8 70

6 H 75 Ano 17:55 Noc 14,5 100

7 D 40 Ano 18:35 Noc 6,6 45

Žáci:

Štafetový závod s 5 úseky.

Na 2. , 3. a 4. úseku mohou startovat za jeden oddíl dva závodníci. (Ale nemusí, stačí jen

jeden. Závodníci na stejném úseku mají stejnou trať.) Následujícímu úseku předává vždy

rychlejší z dvojice. Při oražení špatné kontroly rychlejšího závodníka se bude do

celkových výsledků štafety počítat čas pomalejšího člena, štafeta dál pokračuje v závodě

a výsledný čas bude dopočítán zpětně. Při špatném ražení obou závodníků je celá

štafeta diskvalifikována.

V kategorii 2xDH12 může běžet jedna dívka a jeden chlapec, dva chlapci nebo dvě dívky.

Orientační čas hromadného startu neodstartovaných úseků: 13:20

Parametry tratí:

Úse
k

Kategor
ie

Délka Větvení
(farsta)

Přibližný
čas
předávky

Typ Délka Převýše
ní

1 D16 25 Ano 10:55 Den 4 35

2 2x H14 25 Ano 11:20 Den 4 35

3 2x DH12 20 Ano 11:40 Den 3,2 35

4 2x D14 25 Ano 12:05 Den 3,2 35

5 H16 30 Ano 12:35 Den 5,6 40



GPS

Závodníci vybraných dospělých štafet poběží s GPS jednotkami, seznam štafet bude

zveřejněn v IS ORIS.

Pořadatel vydá GPS jednotky u prezentace. Dle vývoje závodu na dalších úsecích přidělí

pořadatel GPS jednotku lépe běžící štafetě. O této změně budou závodníci informováni

rozhlasem.

Sledování GPS na slepé mapě - bude promítáno v hale.

Popisy kontrol:

Budou jen na mapě.

U čísla kontroly bude vytištěn také její kód. (Systém jak na MTBO.)

Předávka:

Ukázková předávka proběhne cca 15 minut před startem jednotlivých kategorií.

Přibíhající závodník na určeném místě odhodí mapu, orazí kontrolu, proběhne

povinným diváckým úsekem. Mapy na předávku budou připravené v kastlících otočenou

číslem štafety nahoru. Vezme mapu dalšího úseku (v případě žákovských

dvouúsekových, vezme dvě mapy), kterou předá svému dalšímu úseku přes koridor

Startovní čísla:

Pro kategorii Žactva běží první úsek s číslem s červeným obdélníčkem, oba závodníci na

druhém úseku s čísly se dvěma tečkami, oba závodníci na třetím úseku s čísly se třemi

tečkami, oba závodníci na čtvrtém úseku s čísly se jednou tečkou a závodník na

posledním pátém úseku s číslem s červeným obdélníčkem (toto číslo mu předá závodník

z prvního úseku). Čísla v této kategorii se vracejí po doběhu 2., 3., 4. a posledního 5.

úseku, každá štafeta dostane 7 čísel.

Pro kategorii Dospělých běží první a čtvrtý úsek s číslem s jednou tečkou, druhý a pátý

úsek s číslem se dvěma tečkami, třetí a šestý úsek s číslem se třemi tečkami, poslední

sedmý úsek běží s číslem s červeným obdélníkem. Čísel dostane každá štafeta 7 a každý

doběhnuvší své číslo odevzdá.

Každý startující je povinen odstartovat s číslem viditelně připnutým na hrudi.



Centrum:

Centrum se nachází v hale SC Želva. Před vstupem do centra bude kontrolována Vaše

bezinfekčnost a jako potvrzení dostanete náramek. (V případě pozdějšího příjezdu do

centra, prosím, navštivte stánek prezentace pro kontrolu.) U vstupu bude prostor pro

přezutí. Do haly není možné vstupovat ve špinavých venkovních botách, doporučujeme

si dovézt přezůvky. V hale bude probíhat promítání postupů, mezičasy, komentování

závodu. Je tu také dostatek záchodů a sprch.

Shromaždiště:

Bude vyčleněn prostor, kde mohou být postaveny oddílové stany.

Občerstvení

V hale bude kromě objednaných jídel k dispozici restaurace s polévkami, párkem a

prodej buchet. V blízkosti je několik restaurací, které budou upozorněny na možné

návštěvníky.

První pomoc:

V centru zajištěna lékařská první pomoc v prostoru cíle.

WC:

V hale je dostatek záchodů.

Mytí:

Sprchy v šatnách v hale.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou promítány v centru závodů, konečné budou zveřejněny na

webu závodu a v IS ORIS. Mezičasy z radiokontrol budou dostupné na

liveresultat.orientering.se. Link bude zveřejněn v centru závodu.

Vyhlášení výsledků:

Žáci: Cca ve 14:00

Dospělí: Cca ve 20:30



Jury:

Bude zveřejněna v centru.

Informace:

https://kratkyden.zabiny.club

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6648

e-mail: zavody@zabiny.club

Prezentace:

Na místě budou vydávána startovní čísla, GPS jednotky.

Start:

žáci 10:30

dospělí 13:00

Protesty:

Písemné proti vkladu 500 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti startovním

listinám či konečným výsledkům e-mailem na adresu zavody@zabiny.club

Dětská školka:

Nebude zřízena. V okolí centra je dětské hřiště.

V blízkosti bude jako doprovodný program zřízen O-labyrint.

Upozornění:

Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Každý účastník závodu je povinen

dodržovat aktuálně platná vládní nařízení související s koronavirovou pandemií.

Některé tratě mohou vést blízko NPP Hodonínská Dúbrava, vstup do tohoto prostoru je

zakázán. Prostor je označen dvěmi bílými pásy namalovanými na stromech na okraji

NPP. Prosím, nevstupujte do tohoto prostoru (v mapě vyznačen jako nepřístupná

oblast). Děkujeme.

COVID informace:

Mějte nachystanou Tečku, abychom ji díky čTečce mohli zkontrolovat.



Před vstupem do areály SC Želvy bude kontrolováno očkování/prodělání nemoci nebo

PCR test. (Ve zkratce: dětí do 12 let se covidová pravidla netýkají, účastníci od 12 do 18

let se musí prokázat očkováním, potvrzením o prodělání nemoci nebo negativním PCR

testem, dospělí nad 18 let se musí prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o

prodělání nemoci.) V rámci urychlení vstupu mějte, prosím, připravené dokumenty. Po

prokázání dostanete náramek, se kterým se budete pohybovat po areálu.

Prosíme vedoucí oddílů o vyplnění kontaktních informací pro případné řešení hygieny.

Preferujeme vyplnit dopředu a zaslat na zavody@zabiny.club. Možné je také předat až

na prezentaci.

Vzor dokumentu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PBU3HE_dP2PtH5DXW-hc6Y-ZdVuV0TJN1vC1

8ztRx_g/edit?usp=sharing

Po 30 dnech budou tyto údaje zlikvidovány.

V hale se, prosím, pohybujte s respirátory a používejte připravenou desinfekci a

respektujte platná nařízení vlády.

Detailnější vysvětlení z ČUS: https://www.cuscz.cz/files/3037Zjk.pdf

Děkujeme za Vaši zodpovědnost!

Plánek centra závodu:



Parkování:

Bude organizováno pořadatelem do cca 13:30.

Možnost parkovat přímo u centra Želvy (1), dále parkoviště Za Stadionem (2) a u bazénu

(3). Dbejte pokynů pořadatelů a silničního zákona. Respektujte, prosím, pokyny pořadatelů,

neparkujte před vjezdy domů.. Vzdálenost do centra z parkoviště u bazénu cca 800 metrů.

https://mapy.cz/s/lehasujudo

Autobus vyloží závodníky přímo u centra.

Do centra z parkování jdete ulicemi Za Stadionem a Hodonínská, nechoďte zprava přes les,

děkujeme.

Poděkování:

Děkujeme městu Dubňany za ochotu a podporu orientačního běhu.

Děkujeme Lesům ČR s. p. za umožnění konání akce.

https://mapy.cz/s/lehasujudo


Prostor závodu:

GDPR:

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v

nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v

podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému

ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa

jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské

fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování

dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během

závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka

na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to

prosím explicitně fotografovi.



Partneři klubu:

Partneři závodu:


