POKYNY
7. závodu Ligy Vysočiny, mistrovství Oblasti Vysočina na krátké trati a veřejného
závodu
Pořádající orgán:

Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

Pořadatelský
subjekt:

Oddíl orientačního běhu Třebíč – TTR www.oobtrebic.cz

Datum:

Sobota 25. května 2019

Centrum:

Kulturní a sportovní areál v obci Stropešín (49.1520836N,
16.0753797E) https://mapy.cz/stropesin/centrum

Typ závodu:

Mistrovství oblasti Vysočiny na krátké trati, 7. závod Ligy Vysočiny
2019, ranking s koeficientem 1,02.
Veřejný závod

Druh závodu:

Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
a intervalovým startem.

Prezentace:

V centru závodu 08:00 - 09:15 hod.

Parkování:

Parkoviště automobilů a autobusů v obci Stropešín. Dbejte pokynů
pořadatelů!!! Parkoviště autobusů v blízkosti centra. Parkovné nebude
vybíráno. Plánky příjezdů na parkoviště na konci pokynů.

Vybavení centra:

Centrum se nachází v kulturním a sportovním areálu v obci Stropešín
(49.1520836N, 16.0753797E). V centru bude prodej základních nápojů
a občerstvení odpovídající typu akce. K dispozici bude WC v budově
kulturního domu a dvě toalety TOITOI. Na startu i v cíli WC není.
Omezené mytí je možné v centru závodu, lavory s vodou.
Upozorňujeme, že voda v kulturním domě na WC a voda připravená
k umývání v centru závodu není pitná!!!V případě příznivého počasí
je k dispozici prostor sportovního areálu s travnatým povrchem. Není
možná stavba oddílových stanů!!! Za nepříznivého počasí bude
k dispozici kulturní dům, platí zákaz vstupu v obuvi s hřeby.
K dispozici bude i školka pro malé děti. V prostoru celého centra,
startu, cíle a cestou, dbejte prosím o pořádek a svoji bezpečnost,
děkujeme.

Čas vítěze:

Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti
Vysočina.

Čas 00:00
Vzdálenosti:

10:00, individuální start. Závodníci kategorie HDR a P se mohou
dostavit ke startu kdykoliv do času 90 podle organizace startéra. Ostatní
kategorie dle startovní listiny.
Parkoviště osobních vozidel a autobusů v obci Stropešín. Vzdálenost
osobní automobily – centrum 250-600m. Dbejte pokynů
organizátorů!!!!
Parkoviště autobusy – v blízkosti centra.
GPS autobusů: 49.1524992N, 16.0756222E, 49.1529889N,
16.0763508E, na místě dbejte pokynů organizátorů!!!
Centrum – start 1.200m (značeno modrobílé fáborky). Možnost
odložení oblečení.
Cíl – centrum 1.400m (značeno červenými fáborky pouze ke startu).
Cesta z cíle vede okolo startu, kde je možné vyzvednout odložené
oblečení.
Upozornění: cesta na start a z cíle zpět do centra závodu přechází
obecní komunikaci III. třídy. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti!!!

Mapa:

Čalonice, měřítko 1:10000, E 5m, stav květen 2019, rozměr mapy
210x297, mapový klíč ISOM 2017, hlavní kartograf Matěj Klusáček.
Vývraty nejsou mapovány. Mapa není vodovzdorně upravena. Na startu
budou k dispozici euroobaly.
Zvláštní mapové symboly: hnědý trojúhelník – plošina, černý křížek –
přístřešek, černé kolečko – pylon.

Povinné úseky:

Povinný úsek na mapový start a od sběrné kontroly do cíle bude
značený červenými fáborky.

Zakázané prostory: Veškeré oplocenky (značka 524 Vysoký plot).
Způsob ražení:

Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI
čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve
startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání.
V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu
s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější
protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i
v případě, že závod nedokončí.
Krabičky SI v závodě budou nastaveny na kontaktní způsob ražení.
Měření závodního času je s přesností na celé sekundy.

Popisy kontrol:

Samoobslužnou formou v centru závodu. Verze IOF 2004.

Odevzdávání map: Mapy se odevzdávají ihned v cíli do 12 hodin.
Výsledky:
Časový limit:

Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány
v centru.
80 minut

Čas uzavření cíle:

13.10 hod.

Terén:

Kombinace listnatých a jehličnatých lesů, střední hustota cest, v severní
části prudký svah k přehradě místy se skalními útvary. Doporučujeme
krytí dolních i horních končetin.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení začne cca v 13.15 hodin.
Nejprve budou vyhlášeni a odměněni všichni účastníci kategorie HDR a
první tři v závodu Ligy Vysočiny v kategoriích D10N a H10N.
Poté budou předány ceny prvním třem závodníkům registrovaným
v oddílech Oblasti Vysočina v mistrovských veteránských kategoriích
D65, H65, D55, H55, D45, H45, D35, H35.
Následně budou oceněni první tři závodníci registrovaní v oddílech
Oblasti Vysočina v mistrovských kategoriích D16, H16, D18, H18,
D20, H20.
Následovat bude vyhlášení prvních tří závodníků v závodu Ligy
Vysočiny v kategoriích D10, H10, D12, H12, D14, H14 střídavě
s prvními třemi závodníky registrovanými v klubech Oblasti Vysočina
v mistrovských žákovských kategoriích D10, H10, D12, H12, D14,
H14..
Naposledy budou vyhlášeni a odměněni první tři závodníci v závodu
Ligy Vysočiny v kategoriích D21C, H21C střídavě s prvními třemi
závodníky registrovanými v klubech Oblasti Vysočina v mistrovských
kategoriích D21C a H21C. Vyhlášení závodníci si medaili mistrů
Oblasti Vysočina mohou převzít pouze osobně na stupních vítězů.
Na závěr proběhne tombola o tři hodnotné ceny. Budou vylosováni tři
výherci, kteří po vyčtení svého čipu, odevzdají svůj vytištěný
výsledkový lístek do připravené krabice nejpozději do 13 hodin. Pokud
nebude při vylosování výherce přítomen, bude ihned vylosován
náhradník.

První pomoc:

V prostoru centra závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První
pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního
pojištění. Nejbližší nemocnice v Třebíči.

Ředitel závodu:

Radek Cícha

Hlavní rozhodčí:

Lenka Křížová, R3

Stavba tratí:

Roman Věžník, R2

Složení jury:

Alena Rosecká, PZR
Jaroslav Matras, CHT
Jiří Dvořáček, OSN.

Poznámky, zákazy: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se
souhlasem ředitele závodu. Výše vkladu při protestech 200,- Kč.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
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, 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, potřebě sponzorů a podobně.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Oblasti
Vysočina.

Všem účastníkům přejeme úspěšný závod a hezky prožitý den.
Pořadatelé děkují za pomoc při organizaci tohoto závodu Lesům České
republiky a všem dotčeným orgánům a organizacím, panu starostovi Zdeňku
Bouzkovi, sboru místních dobrovolných hasičů a občanům obce Stropešín.
Speciální poděkování pak patří všem sponzorům Oddílu orientačního běhu
Třebíč a této sportovní akce. Děkujeme!!!

