POKYNY
Mistrovství ČR ve sprintových štafetách 2015
Veteraniády ČR ve sprintových štafetách 2015
3. závodu Českého ligy klubů 2015
veřejného závodu

Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Poř. subjekt:

Magnus Orienteering (ASU)

Datum:

neděle 24. května 2015

Centrum:

Valašské Meziříčí, Základní škola Křižná (GPS: N 49°28.37657', E 17°58.00125')

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitelé tratí

David Aleš
Roman Zbranek, R1
David Aleš, R1 + Jan Fátor, R1

Program:

8:30 – 9:00
9:45
10:00
10:05
11:15
12:45
12:50
14:14

prezentace
začátek karantény pro závodníky M ČR (DH18, DH21)
start 1. úseků DH18
start 1. Úseků DH14
start 1. úseků DH21
start 1. úseků DH140, DH180
start 1. úseků DH220, DH240, MIX
vyhlášení výsledků M ČR a Veteraniády

Parkování a příchod a • pozorně si prohlédněte plánek příchodu do arény, jediná povolená přístupová cesta je po ulici
do arény:
Křižné z Masarykovy ulice. Všechny ostatní cesty jsou v závodním prostoru! Je zakázáno vjíždět
do prostoru závodu a parkovat zde.
• všichni závodníci se musí dostavit do arény do 9:50 (cesta do arény vede přes závodní prostor)
• přednostně na parkovištích v blízkosti Masarykovy ulice
• další parkoviště u autobusového nádraží, na ulici Boženy Němcové (u Alberta)
• v případě naplnění těchto parkovišť je možné parkovat v prostoru vymezeném ulicemi
Masarykova -Rožnovská – Zašovská
• příchod od vlaku je pouze po ulici Nádražní a poté ulicí Křižnou
Vzdálenosti:

centrum – karanténa
centrum – start, cíl

100 m
0m

Prezentace:

• v centru - sobota 23. května, 9:00 – 11:00, neděle 24. května 8:30 – 9:00
• dohlášky jsou možné do kategorií Veteraniády a MIX
• v neděli si vedoucí klubů na prezentaci vyzvednou startovní čísla

Soupisky:

• vyplňovat v systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) nejpozději do soboty 23. 5. do 19:00.
• v neděli je možné provádět pouze změny v případě zranění či onemocnění člena štafety, který do
závodu vůbec nenastoupí.
• Žádáme všechny oddíly, které mají více než jednu štafetu v kategorii DH18 a DH21, aby své soupisky
štafet v kategorii seřadili dle předpokládané výkonnosti a papírově nejsilnější soupisku přiřadili štafetě
XXX1 (kde XXX = zkratka klubu), druhou nejsilnější štafetě XXX2, atd. Tato součinnost je nutná
vzhledem k přidělení GPS a reportáži TV.

Kategorie:

Mistrovství ČR

Veteraniáda ČR

Veřejný závod

DH18, DH21
Jednorázový závod čtyřčlenných klubových štafet složených vždy
ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků
DHDH; na lichém úseku musí běžet žena).
DH140, DH180, DH220 a DH240
Jednorázový závod čtyřčlenných štafet DHDH, na lichém úseku
musí běžet žena; číslo v označení kategorie znamená minimální
součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková
příslušnost do kategorie 35 a vyšší). Do Veteraniády ČR se hodnotí
pouze klubové štafety.
DH14 (čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém úseku musí běžet dívka)
MIX (čtyřčlenné štafety bez omezení klubové příslušnosti i pohlaví)

Předpokládané časy vítězů: 4x 15 minut pro všechny úseky
Startovní čísla:

• všichni závodníci kategorií běží se startovními čísly
• závodníci jsou povinni připevnit si startovní číslo viditelně na hruď
• závodníci kategorií DH18 a DH21 se startovním číslem prokazují při vstupu do karantény

Karantény:

• jsou 2 karantény, pro DH18 je karanténa venku v blízkosti arény, pro DH21 je karanténa v tělocvičně
ZŠ Křižná
• závodníci kategorie DH21 se na pokyn pořadatele přesunou do karantény pro DH18
• jsou otevřeny od 9:30, závodníci jsou povinni se dostavit do karantény nejpozději v 9:45
• závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI a prokázat se startovním
číslem. Po vstupu již není možné se vrátit do centra závodu.
• zákaz používání mobilních telefonů a další komunikační techniky v karanténě
• k dispozici bude pitná voda a WC, v karanténě pro DH18 budou také stany
• vybraní závodníci poběží s GPS, kterou obdrží od pořadatelů v prostoru karantény

Start:

00 = 10:00
• závodník je povinen si vynulovat a zkontrolovat SI čip

Terén:

• městská zástavba složena z historického centra města (obsahující podloubí a průchody), zámek,
sídlištní zástavba, továrny, školy a parky.
• v terénu se mohou vyskytovat mobilní zábrany, které budou v mapě označeny značkou 524

Omezení obutí:

• je přísně zakázáno běžet v obuvi s hřeby; vzhledem k charakteru podložky doporučujeme atletickou
nebo krosovou obuv

Mapa:

Křižná, 1:4 000, E = 2 m, formát A4, tisk Ada Copy Servis (laser)
• pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
• mapoval Jan Fátor
• stav 5/2015, mapový klíč ISSOM 2007
• zvláštní mapové značky: černý křížek = prolézačky, reklamní objekt,

Zakázané prostory:

• veškerý prostor mimo arénu a karanténu
• v průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:
201
Neschůdný sráz
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso
421
Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524
Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova
• dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou:
528.1 Oblast se zakázaným vstupem
709
Nepřístupná oblast
714
Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast

Popisy kontrol:

• pouze na mapě

Tratě:

• většina tratí se kříží (i vícekrát)
• všechny tratě probíhají arénou, tj. mají divácký úsek
• závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Všichni závodníci startují na
vlastní nebezpečí.
1. a 3. úsek

Startovní čísla

Start 1. úseků

15

741-746

10:05

2,5

17

101-141

10:00

15

2,8-3,0*

18

1-35

11:15

2,3

16

2,6

16

301-309

12:45

DH180

2,0

14

2,1

14

401-414

12:45

DH220

1,9

14

2,1

16

701-707

12:50

DH240

1,7

12

1,9

13

721-727

12:50

MIX

2,2

17

2,5

18

51-66

12:50

Kategorie

Průběh závodu:

2. a 4. úsek

Délka

Počet k.

Délka

Počet k.

DH14

2,0

15

2,0

DH18

2,1

16

DH21

2,4

DH140

Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své
kategorie. Před vstupem do tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj čip. Závodník dobíhající od
poslední kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předává
dotykem rukou dalšímu úseku. Závodníci dalších úseků mohou do předstartovního prostoru vstupovat
až po odstartování závodníka, který jim bude následně předávat. Před vstupem do předávacího
prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map
mapu s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem
štafety a pod ním menším číslem úseku arabskou číslicí; mapy jsou řazeny dle čísel vzestupně a ve
třech řadách nad sebou, druhý úsek je v horní řadě, třetí úsek v prostřední řadě a čtvrtý úsek ve spodní
řadě). Pořadí závodníků čtvrtých úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová
kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků
zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky. O pořadí průběhu cílovou
čarou rozhoduje (v případně nejasnosti) cílový rozhodčí jmenovaný hlavním rozhodčím.

Cíl:

• v centru
• závodník je povinen odevzdat v cíli mapu, výdej map bude v 14:00
• uzávěrka cíle v 15:00

Jury:

• jména členů jury budou zveřejněna v den závodu v centru

Protesty:

• s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Po závodech na adresu Magnus Orienteering,
Tyršova 12, 787 01 Šumperk.

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení kleštěmi. Závodník je
v tomto případě povinen ukázat ražení rozhodčímu v cíli. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.
Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst
čip v cílovém prostoru.
Výsledky:

• průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru
• průběžné výsledky je možné sledovat v centru on-line na adrese http://192.168.141.195
• celkové výsledky budou na www stránkách (http://sprint15.magnusorienteering.cz)

Zdravotní služba:

• v centru, MUDr. Kateřina Jedličková

WC:

• mobilní WC v centru
• v karanténě

Občerstvení:

• vždy v cíli po doběhu
• stánek s občerstvením v centru

Vyhlášení výsledků:

• v 14:14 v centru
• budou vyhlášeni 3 nejlepší štafety M ČR, Veterániády a žactva

Odpadky:

• Prosíme třiďte odpadky, v arénách budou vždy 2 druhy odpadkových košů – modrý na plasty,
žlutý na běžný odpad. Předem díky za spolupráci, vyhovíme tak našemu partnerovi Městu Valašské
Meziříčí, které nám v přípravě i zajištění M ČR vyšlo velmi vstříc.

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Pořadatelé:

Hlavní partner:

Partneři:

Mediální partner:

