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Termín konání: 4.7. – 6.7.2022

Pořadatel: OK Kamenice, z. s.

Centrum závodu: louka u obce Kamenný Přívoz, https://mapy.cz/s/cubefukaho

Upozornění: centrem závodu prochází železniční trať, její překonávání mimo železniční přejezd je přísně zakázané a povede
k okamžité diskvalifikaci závodníka.

Vlaky přes železniční přejezd jezdí velmi pomalu, přesto se ale vždy při přecházení nezapomeňte rozhlédnout.

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D21A, D21B, D35A, D35B, D45A, D45B, D55A, D55B, D65

H10, H12, H14, H18, H21A, H21B, H35A, H35B, H45A, H45B, H55A, H55B, H65A, H65B, H75

HD10F - fáborkovaná trať, pouze pro děti do 10 let

HDR - fáborkovaná trať, pro děti do 10 let s doprovodem rodičů

T-FIT - středně obtížná trať s volným startem

Ranking: kategorie D21A, D21B, H21A, H21B se počítají do Rankingu s koeficientem 1.00.

Startovní listiny: zveřejněny v IS ORIS, dále v centru závodu a na startu.

Výsledky: průběžné budou zobrazeny na obrazovce v centru závodu a na webu https://liveresultat.orientering.se/. V lese
bude umístěno několik radiokontrol. Finální výsledky budou vyvěšené v centru závodu a v IS ORIS po konci etapy. Celkové
výsledky po E3 budou vyvěšené v centru závodu a v IS ORIS.

Vyhlášení vítězů: co nejdříve po ukončení E3 budou vyhlašováni první tři závodníci celkového pořadí třídenních závodů
(diplom, medaile, věcné ceny) ve všech kategoriích. Nevyhlašuje se pouze kategorie T-FIT, v kategorii HDR obdrží všichni
účastníci drobnou odměnu.

Etapy:

E1 4.7.2022 (pondělí) 16:00 krátká trať

E2 5.7.2022 (úterý) 10:00 klasická trať

E3 6.7.2022 (středa) 10:00 zkrácená trať

Směrné časy dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB (některé směrné časy mohou být přizpůsobeny charakteru
vícedenních závodů).

Celkové výsledky budou počítány jako prostý součet časů závodníka ve všech třech etapách. Diskvalifikace v jedné z etap
znamená zároveň celkovou diskvalifikaci.

Popisy kontrol: budou k samoodběru v centru závodu a také vytištěny na mapách

Terén: závodní prostor je situován do hornopožárského polesí v nadmořské výšce 350 - 510 m n. m. Les je tvořen
smrkovo-bukovo-modřínovou dřevinou. Severní a centrální část závodního prostoru je rovinatá až mírně zvlněná, porostově
velmi pestrá, na mnoha místech plochy hustého lesa s různě sníženou průchodností. Jižní, západní a východní část prostoru
je tvořena svahy (místy prudkými) s množstvím žulových kamenů, balvanů a menších skalek včetně několika starých
žulových lomů. Lokální pozůstatky zlatokopecké činnosti. Středně hustá síť komunikací. Intenzivní odtěžování kůrovcové
kalamity (mnoho nových velkých pasek).

Mapa: viz jednotlivé etapy níže.

Tréninkový prostor nebude připraven.
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Zvláštní mapové symboly budou vyznačeny v legendě mapy.

Mapy se v cíli v žádné etapě nevybírají, spoléháme na dodržování fair play.

Omezení: při závodě není omezení běžeckého oblečení a obutí.

Zakázané prostory: v prostoru závodu se nachází několik zakázaných oblastí, jedná se o PP Vlčí rokle a PR Grybla. Tyto
prostory budou v mapě označeny mapovou značkou 709 Nepřístupná oblast. Na vybraných místech bude hranice
zakázaného prostoru také vyznačena varovnou páskou v terénu (značeno i v mapě).

V některých etapách bude umožněno proběhnout zakázaným prostorem po cestě, která prostorem prochází viz následující
ukázka:

Dále je zakázaným prostorem také železnice, která sousedí s centrem závodu. Tuto železnici je povolené překonávat pouze
po železničním přejezdu. Viz plánek centra závodu na konci pokynů.

Nerespektování zakázaných prostorů bude trestáno okamžitou diskvalifikací.

Les severně od parkoviště neubytovaných je prostorem závodu a je do něj povoleno vstupovat pouze v rámci cesty na start,
z cíle a při vlastním závodě.

Prezentace: pondělí 4.7.2022 od 13:00 do 15:00 v centru závodu, ostatní dny od 8:30 do 9:30 v centru závodu. Prezentovat
lze pouze za celý oddíl (doklady, stravenky, ubytování).

Dohlášky: v omezeném množství na prezentaci. Volná místa jsou v kategoriích D21A, H21A, D45A, H45A, D55A, H55A,
T-FIT.

Informace: bližší informace o závodech najdete na stránce závodů, případné dotazy zasílejte na e-mail
prihlasky@okkamenice.cz.

Systém ražení: SPORTident kontaktní, vyčítání čipu na shromaždišti, jednotky systému SI nebudou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON. v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do mapy.

Závodník je povinen provést ve startovních koridorech CLEAR a CHECK svého čipu. V posledním koridoru bude umístěna
jednotka SIAC OFF.
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Závodník je povinen si v centru závodu po závodě vyčíst čip i v případě, že závod nedokončil. V případě nefunkční SI
jednotky je závodník povinen ukázat mechanické ražení rozhodčímu v cíli.

Přesnost měření času - na celé sekundy.

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022.

Doprovodný program: na úterý odpoledne bude připraven závod orientačního běhu s migrujícími kontrolami (SMIK).
Pokyny a výsledky v samostatném závodě v IS ORIS.

Protesty: vklad 400 Kč. Osobně do rukou příslušného hlavního rozhodčího nebo zaslat na adresu hlavního rozhodčího E1:
Adam Hájek, ob1vky@gmail.com

Ubytování: pořadatel zajišťuje ubytování v kempu, cena 150,- kč pro děti do 14 let, 250,- kč ostatní. Ubytovaní budou od
neubytovaných rozlišeni páskou na zápěstí. Lze dokoupit na prezentaci. Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.

Oddílové stany: prostor pro stavbu oddílových stanů bude vyhrazen na jihovýchodní části shromaždiště viz plánek na konci
pokynů.

Mytí: na shromaždišti bude přistavené auto hasičů pondělí 4.7: 16:30 - 19:00, úterý 5.7: 11:30 - 14:30, středa 6.7: 11:00 -
14:00, dále možné v Sázavě.

Pitná voda: bude k dispozici v centru závodu.

Stravování: využijte cateringu v místě shromaždiště, který bude k dispozici po celou dobu konání závodu s pestrou nabídkou
jídel. Upozorňujeme, že jídelní stan slouží ke konzumaci jídel a nápojů a nikoliv jako převlékárna.

Parkování: v centru závodu, bude organizováno pořadateli. Parkovné 100,- kč/závody. Parkování pro závodníky ubytované
v kempu je u stanů, příjezd od Prosečnice. Parkování pro ostatní je na přilehlé louce, příjezd od Kamenného Přívozu. Viz
plánek centra závodu.

Vzdálenost parkování - centrum závodu: 100 m.

Školka: změna - na shromaždišti nebude zřízena školka pro děti předškolního věku.

Ředitel závodu: Tomáš Rusý

Předpokládané složení jury: Miroslav Kovář (SJC), Eliška Sieglová (PGP), Zdeněk Mazal (VBM)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků
na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou
pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě apod. v souladu s § 89 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na
závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
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ETAPA 1 - KRÁTKÁ TRAŤ

pondělí 4.6.

Stavitel tratí: Boris Navrátil, R3

Hlavní rozhodčí: Adam Hájek, R3

Mapa: Matfyzácká stěna, 1 : 10 000, ekvidistance = 5 m, formát A4, autor Roman Horký, Adam Hájek, částečná revize 2022
mapový klíč ISOM2017-2, mapy budou tištěny na pretex.

Start: intervalový, 00 = 16:00, startovní interval je ve všech kategoriích 4 minuty, z důvodu roztažení startu pro umožnění
vystřídání se rodičů v hlídání dětí. Kategorie T-FIT, HDR a HD10F mají volný start na krabičku v čase 0 - 100.

Upozornění: tratě se hodně kříží a kontroly jsou velmi blízko u sebe, v rámci pravidel. Věnujte zvýšenou pozornost zákresu
trati a kódům kontrol.

V závěru trati, před sběrnou kontrolou, je menší lom, kde hrozí při nepozornosti pád. Místo bude označeno varovnou páskou.

Vzdálenosti:

Shromaždiště - Start: 1400 m, převýšení 130 m, značeno modrobílými fáborky, cesta na start vede cca 300 m po silnici II.
třídy a následně překonává železniční trať, prosíme o zvýšenou opatrnost.

Shromaždiště - Cíl: 100 m.

Průběžné výsledky a radiokontroly: na webu https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=23253

Občerstvení: v cíli pitná voda a voda se šťávou.

Časový limit: 90 minut.

Uzavření cíle: 19:30
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ETAPA 2 - KLASICKÁ TRAŤ

úterý 5.6.

Stavitel tratí: Kristýna Hlubučková, R3

Hlavní rozhodčí: Vojtěch Kettner, R3

Mapy:

Hrdlo 442, 1 : 10 000, formát A3, kategorie D45A, H45A, H45B, H55A, H55B, T-FIT

Hrdlo 442, 1 : 15 000, formát 250 x 350 mm, kategorie DH16 - DH35

Studený Vlčín, 1 : 10 000, formát A4, kategorie DH10 - DH14, D45B, D55 - D65, H65 - H75, HDR, HD10F

ekvidistance = 5 m, autor Roman Horký, částečná revize 2022 mapový klíč ISOM2017-2, mapy budou tištěny na pretex.

Start: intervalový, 00 = 10:00, startovní interval je ve všech kategoriích 4 minuty. Kategorie T-FIT, HDR a HD10F mají volný
start na krabičku v čase 0 - 100.

Vzdálenosti:

Shromaždiště - Start: 2000 m, převýšení 130 m, značeno modrobílými fáborky, cesta na start vede cca 300 m po silnici II.
třídy a následně překonává železniční trať, prosíme o zvýšenou opatrnost.

Shromaždiště - Cíl: 2000 m, shodná s cestou na start.

Start a cíl jsou na stejném místě, doporučujeme rodičům počítat se střídáním se o hlídání dítěte na startu.

Průběžné výsledky a radiokontroly: na webu https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=23254

Občerstvení: na startu a v cíli pitná voda a voda se šťávou. Dále na postupech mezi kontrolami pitná voda.

Časový limit: 150 minut.

Uzavření cíle: 14:45
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ETAPA 3 - ZKRÁCENÁ TRAŤ

středa 6.6.

Stavitel tratí: Jakub Glonek, R3

Hlavní rozhodčí: Lukáš Kettner, R3

Mapa: 1 : 10 000, e = 5 m, formát 300 x 350 mm autor Roman Horký, Adam Hájek, částečná revize 2022 mapový klíč
ISOM2017-2, mapy budou tištěny na pretex.

Start: intervalový, 00 = 10:00, startovní interval je ve všech kategoriích 4 minuty. Kategorie T-FIT, HDR a HD10F mají volný
start na krabičku v čase 0 - 100.

Upozornění: v závěru trati, před sběrnou kontrolou, je menší lom, kde hrozí při nepozornosti pád. Místo bude označeno
varovnou páskou.

Vzdálenosti:

Shromaždiště - Start: 1400 m, převýšení 70 m, značeno modrobílými fáborky.

Shromaždiště - Cíl: 100 m.

Průběžné výsledky a radiokontroly: na webu https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=23255

Občerstvení: v cíli pitná voda a voda se šťávou. Dále na postupech mezi kontrolami pitná voda.

Časový limit: 120 minut.

Uzavření cíle: 14:00
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PŘÍLOHY
Plánek příjezdu:
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Plánek centra závodu:
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Parametry tratí:

E1 - krátká trať E2 - klasická trať E3 - zkrácená trať

délka [km]
převýšení

[m]
počet
kontrol délka [km]

převýšení
[m]

počet
kontrol délka [km]

převýšení
[m]

počet
kontrol

D10 1,8 35 7 1,9 50 7 1,8 30 8

D12 2,1 75 11 2,2 60 7 2,7 60 13

D14 3,0 110 15 3,7 90 7 3,3 135 14

D16 3,2 110 16 4,3 180 8 4,3 175 18

D21A 3,9 160 20 7,7 360 13 6,1 210 20

D21B 3,6 130 19 6,4 275 10 4,3 150 13

D35A 3,6 130 19 5,8 290 9 5,0 185 15

D35B 3,3 125 17 5,4 235 8 3,9 150 15

D45A 3,3 95 17 5,3 230 8 4,4 180 16

D45B 3,1 75 15 4,8 170 11 3,4 130 15

D55A 2,7 90 14 4,1 165 9 3,3 130 11

D55B 2,3 75 12 3,5 145 7 2,4 65 12

D65 2,2 60 11 3,2 130 7 2,7 65 13

H10 1,9 55 8 1,9 50 7 1,8 35 8

H12 2,3 70 13 2,2 60 7 2,8 60 13

H14 3,2 90 17 4,6 120 12 4,2 165 12

H18 3,8 130 19 7,7 360 13 6,0 200 17

H21A 4,8 180 25 9,7 490 14 8,7 330 24

H21B 4,2 135 25 7,4 360 11 5,2 200 18

H35A 4,1 140 22 8,2 395 11 6,4 260 15

H35B 3,6 125 19 7,7 360 13 4,4 175 14

H45A 3,7 140 20 7,1 340 12 5,6 185 14

H45B 3,3 110 17 6,5 320 12 4,1 180 12

H55A 3,3 90 17 6,4 275 10 4,8 195 14

H55B 2,5 70 12 5,3 230 8 3,3 140 13

H65A 2,7 75 15 4,8 170 11 4,0 155 14

H65B 2,5 75 12 4,1 165 9 2,7 80 11

H75 2,5 75 11 3,2 130 7 2,9 90 13

HDR 2,6 55 8 3,0 70 7 2,6 40 6

HD10F 2,6 55 7 3,0 70 7 2,6 40 6

T-FIT 3,5 85 17 5,5 260 9 3,2 100 17
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PARTNEŘI
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