
Pokyny pro závodníky (aneb co se moc nečte a pak se všichni diví   :-) )

Mistrovství Vysočiny na klasické  trati
Liga Vysočiny, závod jihočeského žebříčku, veřejný závod

13. června 2015  (sobota)

Pořadatel: Spolek Orientačních Sportů J. Hradec, z.s. (SJH)

Parkování: auta  dle  pokynů  pořadatelů   v  centru  (parkovné  30,-  Kč),  autobusy  dle  pokynů
pořadatelů, přímo v obci  Sedlo (vzdálenost od centra 1 400 m, převýšení 70m)

Centrum: Rekreační centrum Kovářka u obce Sedlo, GPS 49.04 26 a 15. 01 52.  Omezený prostor pod
střechou pro závodníky. Doporučujeme využít oddílové stany, auta. Do jídelny je přísný zákaz vstupu
v obuvi s hřeby.
Možnost ubytování přímo v centru závodu:  www.ubytovani32.webnode.cz

Prezentace: sobota:  8:15  –  9:15  na  shromaždišti.   Žádáme  vedoucí  oddílů,  aby  sdělili  jména
přihlášených  závodníků,  kteří  nebudou  startovat,  umožní  tak  start  jiným.  Dodatečné  přihlášky  a
změny  jsou  možné  jen  dle  možností  pořadatelů  (dvojnásobné  startovné  při  dohlášení  neplatí
kategorie HDR a P) (tím chceme říci, že ostatní platí dvojnásobek).

Start: 00 = 10:00, vzdálenost z centra 400 metrů. Cesta na start vede kolem cíle.
Závodníci kategorie HDR a P mohou startovat kdykoli po příchodu na start v čase mezi 00 až 60.     Ve
startovce nemají uveden startovní čas. Pozor - razí startovní kontrolu!

Cíl: vzdálenost z centra 100 m

Mapa:  laserový tisk od  firmy NORD-SERVICE, s.r.o.

Kategorie Měřítko Ekvidistance Formát Název
DH16-21 1:15 000 5 m A4 Fabián
DH35-45, H55 1:10 000 5 m A3 Fabián
ostatní 1:10 000 5 m A4 Fabián

mapoval Tomáš Leštínský, 2011, revize Jan Beneš a Jiří Parkan 4/2015. Mapy nejsou vodovzdorně
upraveny (mapníky na startu). Mapa je generalizována dle pravidel IOF (nejsou zakresleny vývraty a
význačné stromy).

Předpokládaný čas vítězů: dle soutěžního řádu oblasti Vysočina a Jihočeské oblasti

Časový limit: 160 minut  pro všechny kategorie

Popisy kontrol: samoobsluha na shromaždišti

Závodní prostor: pro závodníky platí zákaz vstupu do lesa s výjimkou cesty na start. Sběrná kontrola
není veřejně přístupná.

Upozornění: v  závodním prostoru je chráněná přírodní rezervace, do které je Vstup zakázán. V mapě
vyznačeno.

http://www.ubytovani32.webnode.cz/


Odevzdávání map: po doběhu jsou všichni závodníci povinni odevzdat mapu do oddílové tašky. Mapy
budou vydány po startu posledního závodníka.

Značení: na start modrobílé fáborky, na mapový start a ze sběrné kontroly do cíle  fáborky červené.
HDR, D10N (L), H10N(L) mají na trati oranžové fáborky - některé postupy lze zkrátit mimo vyznačenou
trasu (smyčky).

Terén: smíšený les místy s četnými porostovými detaily a mokrými rýhami, mírně kopcovitý terén, 
relativně hustá síť cest a komunikací. Prostor Mistrovství Evropy Dorostu 2011.

Ražení: SportIdent, na všechny čipy. V předstartovních koridorech si nezapomeňte vynulovat a poté
zkontrolovat. Kategorie HDR a P razí startovací krabičku. Vypůjčený čip závodník odevzdá při vyčítání.
Náhrada  za  ztrátu  čipu  800,-Kč  ihned splatná  řediteli  závodu.  Při poruše  SI  jednotky  si  závodník
průchod kontrolou označí kleštěmi do mapy a v cíli to oznámí pořadateli. Závodník je povinen vyčíst
si po závodě svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí.
 

Startovní listina: vyvěšena na internetu, v centru a na startu.

Občerstvení: na trati občerstvovačky s vodou - na postupech i na kontrolách, v cíli voda a voda se
šťávou, dále prodej v centru, v jídelně - běžný sortiment jídel i nápojů (alko, nealko).

Předběžné výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru.

Vyhlášení výsledků: dle průběhu závodu, předpoklad ve 14:00. Vyhlašují se všichni závodníci v HDR,
první tři v kategoriích do HD21, ve veteránských kategoriích pouze vítěz, v mistrovských  kategoriích
ještě Mistr Vysočiny.

Školka pro nejmladší naděje a budoucí velké závodníky v prostoru centra

Zdravotní služba: v prostoru cíle. Zajišťuje MUDr. Jana Tichá.

Jury: Nešpor Jan (TTR), Voborníková Eva (CTB), Ševčík Marek (PCB) 

Protesty: písemně, se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody jimi způsobené.

Prosíme všechny závodníky o dodržování pořádku na shromaždišti, v lese  a  okolí. 
Ať se můžeme do tohoto zázemí zase někdy vrátit.

Děkujeme.

Hlavní funkcionáři závodu: Ředitel Petr Kubičko 
Hlavní rozhodčí Jaroslav Hojný (R2)
Stavba tratí Jan Beneš (R2)

Správný směr přejí pořadatelé


