Klub vytrvalostních sportů Šumperk

ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK
Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 2022
10. závod Hanáckého žebříčku jaro 2022
závod HSH Rankingu - koeficient 1.02

POKYNY
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)
Datum konání:

sobota 11. června 2022

Centrum závodu: Klepáčov, chata Kamzík (20 km SV od Šumperka) // 50.0109492N, 17.1431922E //
http://mapy.cz/
Druh závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol
Mistrovství Hanácké oblasti
10. závod Hanáckého žebříčku jaro 2022
závod HSH Rankingu - koeficient 1.02

Příjezd:

pouze ze spodu od Sobotína, průjezd Klepáčovem shora od Rýmařova bude pro závodníky
uzavřen, viz plánek příjezdu na konci pokynů.

Parkování:

pod sjezdovkou Skiareálu Klepáčov, na louce vedle chaty Kamzík a u chaty Myslivna. Bude
vybírán parkovací poplatek 20,- Kč za auto. Parkování bude organizováno pořadateli,
dbejte prosím jejich pokynů.
Zákaz parkování mimo vyhrazená místa a vstup na soukromé pozemky

Prezentace:

v centru do 9:30.
Přihlášky na místě budou možné pouze pro kategorie HDR a P

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum … do 300 m
centrum – start
… 1 300 m (převýšení 120 m)
centrum – cíl
… cíl je v centru závodu

Šatny:

Na shromaždišti bude vytyčen prostor pro vlastní klubové stany.

Start:

intervalový, 00 = 10:00 hod.
Vzdálenost 1 300 m od centra po modrobílých fáborcích.
Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem.
V prvním koridoru provede vymazání dat čipu (CLEAR). Ve druhém koridoru musí
provést kontrolu vymazání dat čipu (CHECK) a to nejdříve 2 minuty před svým startem.
Ve třetím koridoru bude krabička SIAC TEST pro kontrolu funkčnosti bezkontaktního
módu ražení. Odběr map bude za startovní čárou.
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Závodníci kategorií HDR a P mají vlastní startovací koridor a postupují dle pokynů
pořadatelů. Start těchto kategorií bude umožněn libovolně v čase od 05 do 60.
Použitý způsob
ražení:

SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,4 m), včetně cíle. Na
shromaždišti bude umístěna jednotka BATTERY TEST, pro zjištění aktuálního napětí
baterie čipu.
Zapůjčení SI-čipů pro bezdotykové ražení pořadatel nezajišťuje.
Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického
ražení razí závodníci do mapy a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli.

Mapa:

Závada, 1:10 000, E=5 m, stav červen 2022, ISOM 2017-2, formát A4. Mapovali a kreslili
Zdeněk Rajnošek a Zdeněk Janů. Tisk laser – ADA Copy servis s.r.o.
Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Zvláštní mapové značky:
hnědý trojúhelník
plošinka, milíř
černý křížek
jiný umělý objekt
Vývraty nejsou mapovány.

Terén:

horský, převážně jehličnatý les s proměnlivou průběžností a těžkou podložkou odpovídající
horskému lesu (borůvčí, větve). V prostoru se nachází průměrně hustá nepravidelná síť
komunikací všech typů. Údolní části lesa jsou povětšinou podmáčené se špatnou
viditelností s množstvím bažinek a potůčků. Terén je bohatý na detaily terénních tvarů
a porostových typů (skalky, kameny, kupky, světlinky, hustníčky, bažinky, plošinky, výrazné
stromy, atd.). V terénu se nenachází téměř žádný sezónní porost a podrost.

Délky tratí:

parametry tratí na stránce závodu v Orisu: http://oris.orientacnisporty.cz.

Popisy kontrol:

v centru závodu, formou samoobsluhy.

Občerstvení
na trati:

Na postupech, pro kategorie se směrným časem vítěze nad 50 minut. (v mapě vyznačeno
symbolem kelímku)

Cíl:

v centru závodu. V cíli nebudou odebírány mapy – dodržujte fair play.

Povinné úseky:

na mapový start a ze sběrné kontroly do cíle

Časový limit:

180 minut pro všechny kategorie.

Vyčítání SI:

v centru závodu. Každý závodník je povinen neprodleně po svém příchodu vyčíst svůj SI
čip.

WC:

TOI-TOI v centru, WC v chatě Kamzík.

Mytí:

V potoku před chatou Kamzík, u chaty bude také vyvedená hadice s pitnou vodou.

Zakázané
prostory:

veškeré závodní prostory mimo cesty na start.

Občerstvení:

voda / sirup po doběhu v cíli.
Bufet v centru závodu zajišťuje chata Kamzík (pivo, limo, čaj, káva, klobásy, párky,
pochutiny). Hlavní jídlo je možné si doobjednat v doplňkových službách v Orisu (kuřecí
steak s chlebem, rizoto). Objednané jídlo obdržíte v bufetu po předložení stravenky,
kterou dostanete na prezentaci.

Vyhlášení vítězů:

předběžně ve 14:00 v centru závodu. Budou vyhlášeni závodníci na 1. - 3. místě.
V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni doběhnuvší.
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Zdravotní
zabezpečení:

závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude
poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý
účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Školka:

v centru závodů bude provozována školka pro nejmenší závodníky. Žádáme rodiče, aby
děti umisťovali do školky pouze na nezbytně nutnou dobu.

Protesty:

přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč. Adresa pro zasílání protestů je: vybor(at)ksu.cz

Jury:

Členství bude nabídnuto: Králová Zdenka (SSU), Otrusina Jiří (JPV), Holas Tomáš (AOP)

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2022 (v souladu
s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů).

Upozornění:

všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.
Zákaz vstupu do lesa se psem.
Po závodě bude možné na prezentaci odevzdat SIAC čip se slabou baterií k hromadné
výměně, kterou organizuje Martin Štoudek (ASU) a přihlásit se k ní je možné ZDE.

Ochrana osobních
údajů (GDPR):
přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu
závodů a v informačním systému ORIS.
Fotografování:

v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti
o proběhlé akci, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě
účastníků (jako vzpomínka na akci, pro propagaci klubu OB) zejména z doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Poděkování:

Děkujeme panu Krejčímu (Penzion Kamzík) za poskytnutí prostor shromaždiště pro
pořádání akce a Skiareálu Klepáčov za umožnění parkování na jeho pozemcích.
Dále zástupcům podniku Lesy České republiky, s.p. za umožnění pořádání akce – chovejte
se k lesu ohleduplně.

Funkcionáři závodu:
Petr Turczer (R1)
ředitel závodu

Jakub Jílek
stavitel tratí

Vojtěch Dvorský (R3)
hlavní rozhodčí

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
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Plánek příjezdu:
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