2. a 3. závod žebříčku B Morava
7. a 8. závod Hanáckého žebříčku jaro
6. závod Jihomoravské ligy
1.-2.6. 2019, Otaslavice

Pokyny
Společná ustanovení
Datum a

Sobota 1. června 2019 (jednorázový denní závod jednotlivců na klasické

klasifikace
závodu:

trati, koeficient 1.04)
Neděle 2. června 2019 (jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati,
koeficient 1.04)

Pořádající
orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající
subjekt:

TJ Sokol Plumlov, klub orientačního běhu

Centrum
závodů:

Otaslavice, louka u koupaliště (49.3873342N, 17.0596553E)
Vhodné pro oddílové tunely a stany.

Ubytování:

Lze kempovat v centru závodu.
Za poplatek 60.- Kč/osobu lze přespat v tělocvičně ve škole v Otaslavicích
(doporučujeme jít ze shromaždiště zadem nad lomem, viz mapa) - nutno
rezervovat v ORISu.
Tělocvična bude otevřena od soboty 15:00, zavírat se bude v neděli v 10:00.

Ražení:

Elektronické – SPORTIdent.
Všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení SIAC.
Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte prosím v
přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.
Majitelé bezkontaktních čipů (SIAC) tak mohou orazit kontrolu na
vzdálenost cca 20 cm. Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují při
oražení krabičky CHECK ve startovním koridoru. Při oražení cílové krabičky
se čip vypne. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník
povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených
políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen závodník předat ke
kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v
případě, že závod nedokončil.
Vyčítání čipů bude umístěno hned za cílem.
Jeden SI-čip nesmí být v jeden den použit dvakrát.
Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních
koridorů.

Výdej map:

Mapy se po sobotním závodě vybírají, vydávají se až v neděli po
odstartování posledního závodníka – bude upřesněno rozhlasem.

Terén:

Zvlněný s hlubokými údolími, pasáž se skalkami a skálami, porostově velmi
pestré, hustá síť komunikací.
Terén nebyl doposud použit pro závody v orientačním běhu.
Podrobnější popis od tvůrce mapy Boba Háje zde.

Předpis:

Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, soutěžního řádu
ČSOS a Hanácké oblasti.

Prostor závodu:

Les v okolí centra závodu. Tento les je zároveň prostorem zakázaným.

Zakázané

Zákaz překonávání ploch, které jsou v mapě označeny mapovou značkou

prostory:

č.412 (obdělávaná půda). Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon –
zákaz vstupu do oplocenek.

WC, mytí:

V centru závodu budou TOITOI. V sobotu bude zdarma vstup do biotopu
Otaslavice, kde jsou i sprchy a toalety.

Upozornění:

Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc
pouze v centru. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné
pouze se souhlasem ředitele závodu.

Školka:

V centru závodu bude k dispozici školka.

Parkování:

Na louce u koupaliště a na louce u rybníka. Dbejte prosím pokynů
pořadatelů.
Bude se vybírat parkovné 50.- Kč za oba dny.
Autobusy vysadí závodníky cca 900 metrů od shromaždiště a parkují na
komunikaci v obci.

Jury:

Otrusina Jiří JPV8201
Zimmermann Jakub TBM8911
Vlach Jiří AOV7900

Protesty:

K rukám hlavního rozhodčího, vklad 400,- Kč. Písemně doložené v termínu,
podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: Ladislav
Grepl, Vrchlického 34, Konice, 79852.

Zdravotní

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první

zabezpečení:

pomoc bude poskytována v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si
každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Občerstvení:

Po oba dva dny v cíli a při sobotním závodě na občerstvovacích stanicích
zakreslených v mapě či popisech. V cíli dispozici voda a šťáva, v lese voda.
V centru závodů stánky s občerstvením, maso z grilu, guláš z kotlíku,
vegetariánské rizoto, čaj, káva, limo, Lomnické pivo. Domácí buchty,
bublaniny, štrůdly a jiné laskominy.
Stánkový prodej potrvá do večerních hodin tak, aby i závodníci přespávající
na shromaždišti měli přístup k jídlu a pití.

Ochrana
osobních údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajův platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a
výsledků na webu v informačním systému ORIS.

Fotografování:

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě, 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 závodníků (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení
výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně
fotografovi.

Poděkování:

Děkujeme majiteli lesa rodu Belcredi a firmě MP LESY za možnost pořádání
závodů v lesích v okolí Otaslavic. Také děkujeme obci Otaslavice za velice
vstřícný přístup.

Sobota (klasika)

Prezentace:
Start 00:

10:00 - 11:00 v centru závodů.
12:00.
Po cestě na start bude záchranná budka TOITOI.
Start P a HDR od startu 00 do startu posledního závodníka.

Vzdálenosti:

parkoviště P1 - centrum: 50 m
parkoviště P2 - centrum: 500 m
parkoviště P3 - centrum: 650 m
výstup bus - centrum: 900 m
centrum - prezentace: 0 m
centrum - ubytování (škola): 800 m
centrum - ubytování (stany): 0 m
centrum - start: 1600 m, 60 m převýšení, značeno modrobílými fáborky,
přísný zákaz vstupu na osetá pole a mimo vyznačenou cestu.

Systém závodu:

Intervalový start.
Kategorie HDR a DH10N mají "smajlíky".

Časový limit:

180 minut

Mapa:

Chaloupky
1:15 000 formát A4 (DH16-21B)
1:10 000 formát A3 (D14B, D16C, D18C, D21C, D21N, D35B, D35C, D40B,
D45B, D45C, D50B, D55B, D60B, H14B, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D,
H21N, H35B, H35C, H40B, H45B, H45C, H50B, H55B, H55C, H60B, H65B,
H65C, H70B)
1:10 000 formát A4 (zbytek)
E=5m, stav duben 2019, mapový klíč ISOM 2017, mapoval Bob Háj.
Tištěna na voděodolném materiálu YUPO.
Zvláštní značky: černý křížek - jiný umělý objekt, zelený křížek - vývrat.

Popisy:

Formou samoobsluhy v centru závodu. Bílá barva.

Povinné úseky:

Start – začátek orientace – značeno oranžovými fáborky, začátek orientace
označen v mapě, v terénu lampionem.
Sběrná kontrola – cíl – značeno koridory.

Předpokládané
časy vítězů:

Dle soutěžního řádu sekce OB ČSOS.

Výsledky:

Tištěné výsledky budou vyvěšovány v centru. Oficiální výsledky budou
zveřejněny na webových stránkách závodu a v systému ORIS.

Vyhlášení
výsledků:

Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 17:00, bude upřesněno
rozhlasem. Vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci. Kategorie P vyhlášena
nebude. Závodníci kategorie HDR dostanou odměnu a diplom v cíli.

Doporučení:

Doporučujeme zakrytí dolních končetin.

Funkcionáři
závodu:

ředitel: Radoslav Matyšek
hlavní rozhodčí: Ladislav Grepl (R2)
stavitelé tratí: Robert Binar (R2), Marek Otruba (R3)

Neděle (krátká)
Prezentace:
Start 00:

8:30 - 9:30 v centru závodů.
10:00.
Start P a HDR od startu 00 do startu posledního závodníka.

Vzdálenosti:

parkoviště P1 - centrum: 50 m
parkoviště P2 - centrum: 500 m
parkoviště P3 - centrum: 650 m
výstup bus - centrum: 900 m
centrum - prezentace: 0 m
centrum - ubytování (škola): 800 m
centrum - ubytování (stany): 0 m
centrum - start: 1400 m, 50 m převýšení, značeno modrobílými fáborky.

Systém závodu:

Intervalový start.
Kategorie HDR a DH10N mají "smajlíky".

Časový limit:

90 minut

Mapa:

Obrova noha, 1:10 000, E=5m, stav duben 2019, mapový klíč ISOM 2017,
formát A4, mapoval Bob Háj.
Tištěna na voděodolném materiálu YUPO.
Zvláštní značky: černý křížek - jiný umělý objekt, zelený křížek - vývrat.

Popisy:

Formou samoobsluhy v centru závodu. Žlutá barva.

Povinné úseky:

Start – začátek orientace – značeno oranžovými fáborky, začátek
orientace označen v mapě, v terénu lampionem.
Sběrná kontrola – cíl – značeno koridory.

Předpokládané
časy vítězů:

Dle soutěžního řádu sekce OB ČSOS.

Výsledky:

Tištěné výsledky budou vyvěšovány v centru. Oficiální výsledky budou
zveřejněny na webových stránkách závodu a v systému ORIS.

Vyhlášení
výsledků:

Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 14:00, bude upřesněno
rozhlasem. Vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci. Kategorie P vyhlášena
nebude. Závodníci kategorie HDR dostanou odměnu a diplom v cíli.

Doporučení:

Část trati má velice náročnou podložku, doporučujeme tejpovat kotníky.
Kontroly jsou blízko sebe, kontrolujte kódy.

Funkcionáři
závodu:

ředitel: Radoslav Matyšek
hlavní rozhodčí: Ladislav Grepl (R2)
stavitelé tratí: Robert Binar (R2), Karel Otruba (R3)

