
Pokyny

Mistrovství Jihočeské oblasti a mistrovství Vysočiny ve sprintu 

Pořádající orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS  

Pořádající subjekt: TJ OK Tolar Jindřichův Hradec 

Datum: 13. dubna 2013 – sobota odpoledne 
Čas startu 00: 15:00 hodin 
Místo konání: Třeboň – centrum

Parkování:
P1 – Veřejné parkoviště, 300 m od shromaždiště, osobní auta autobusy, zdarma
P2 – na shromaždišti, pouze osobní auta omezená kapacita, parkovací automat 30 Kč. 
Viz plánek.

Centrum: 
C - Tyršův stadion Třeboň, 14.7678261°E,49.0067153°N, šatny u zimního stadionu. Viz plánek. 
V Centru je zajištěno občerstvení – restaurace (pivo, limo, káva, párky, polévka a guláš), prostor pro 
převlékání. WC pouze v centru.

Závodní prostor:
Veškerý zmapovaný prostor starší mapy Svět:
http://sosjh.okna-nrp.cz/wp-content/uploads/Trebon_mapa.jpg
jižně od ulice Jablonského a Jiráskova, viz plánek s vyjímkou cesty na start. 

Prezentace:  společně s dopoledním závodem na krátké trati na Hradišti, jinak 13:45 - 14:15 v centru. 

http://sosjh.okna-nrp.cz/wp-content/uploads/Trebon_mapa.jpg


Dohlášky:
Kategorie příchozích P a kategorie rodíčů s dětmi bez omezení za 40,-Kč. Ostatní pouze do naplnění volných 
vakantů za 105,-Kč (žactvo 60,-Kč). Půjčovné za SI čipy činí 30,-Kč 
na závod.

Kategorie: 
D10; D12; D14; D16; D18; D20; D21; D21K; D35; D45; D55, D65 
H10; H12; H14; H16; H18; H20; H21; H21K; H35; H45; H55, H65 
Náborové tratě a příchozí: HDR -rodiče s dětmi, DF a HF - fáborková trať 
(bez doprovodu rodičů), a P - příchozí bez fáborků 
Odpovídající kategorie Ligy Vysočiny DH21C=DH21, DH21D=DH21K, DH10L=DHF 

Terén: 
Historická část města, zámecké nádvoří, zámecký a městský park. Závod probíhá za normálního provozu. 
Závodníci do DH16 včetně se pohybují pouze v prostoru s minimálním provozem – pěší zóna, parky.

Mapa:
Svět; 1:5 000; E = 2,5 m, A5, mapoval J. Fátor, stav jaro 2013, ISSOM, laserový tisk, bez mapníku

Parametry tratí:  http://sosjh.okna-nrp.cz/wp-content/uploads/parametry-sprint-Trebon.pdf

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr na shromaždišti, startovky vyvěšeny na shromaždišti a na startu.

Start:
Vzdálenost z Centra 1500 m. Cesta na start značena modrobílými fáborky. Startovní koridor 3 minuty. 
Startovní interval 1 minuta. Závodníci kategorií HDR a P startují v libovolném čase do času 60 vložením SI čipu 
do startovní krabičky na startovní čáře.
Žádáme závodníky, kteří tvoří doprovod pro kategorii HDR, aby pokud možno nejdříve odběhli svůj závod a 
teprve potom absolovovali kategorii HDR. V tomto případě mohou napodruhé využít kratší, přímou cestu na 
start přes cíl (600 m).     

Ražení: 
Elektronický systém SportIdent na všechny čipy. V předstartovních koridorech si ho nezapomeňte vynulovat a 
poté zkontrolovat. Kategorie HDR a P razí startovací krabičku. 
Na řadě kontrol nejsou klasické stojany, ale SI jednotky s lampionem, zavěšené a zabezpečené na 
bezpečnostních zámcích. 
Kontroly nejsou osazeny kleštěmi pro náhradní ražení.
Časový limit: 50 minut 

Povinné úseky: 
Start – mapový start (začátek orientace) - 50 m, sběrná kontrola – cíl,
Značení - na start modrobílé fáborky ,na mapový start a ze sběrné kontroly do cíle  fáborky červené. HDR, DF, 
HF na trati oranžové fáborky - některé postupy lze zkrátit mimo vyznačenou trasu (smyčky). 

Cíl: 
Vzdálenost cíl – centrum 300 m, neznačeno. Mapy se v cíli nevybírají. Po doběhu je  závodník povinen si 
obratem vyčíst čip v Centru. Vypůjčený čip závodník odevzdá při vyčítání. Náhrada za ztrátu čipu 800,-Kč. 
Uzavření cíle 17:10

http://sosjh.okna-nrp.cz/wp-content/uploads/parametry-sprint-Trebon.pdf


Zákazy a upozornění:
Zákaz bot s hřeby.
Kontrola 61, symbol 540.0 - Jiný objekt – x   je dětská prolézačka.
Zákaz překonávání objektů v mapě klasifikovaných jako nepřekonatelné. Zejména to platí pro 
nepřekonatelnou zelenou (symbol 421.0)  a olivově zelenou (plochy se zákazem vstupu, symbol 527.1) 
Veškeré vodní toky na mapě jsou nepřekonatelné. 
V západní časti náměstí probíhá květinový trh. Prostor je znázorněn symbolem 714.0 - dočasné 
konstrukce/uzavřený prostor.
Na zámku a nádvoří probíhá výstava květin – zvýšený pohyb návštěvníků – prosíme o opatrnost a 
ohleduplnost.
Vstup na hřistě u Centra (sezónní kluziště) je povolen, ale je na vlastní nebezpečí. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel neručí za škody jimi způsobené.

Vyhlášení výsledků: Kolem 17:00 v Centru, možná i trochu dříve. Vyhlašují se všichni závodníci v HDR a první 
tři v ostatních kategoriích mimo DH20, DH21K a P.

Zdravotní služba: Na shromaždišti. Zajišťuje MUDr. Tichá.

Protesty: 
Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu.
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JčAOS a Prováděcích 
pokynů k soutěžím JčAOS v roce 2013. 

Funkcionáři závodu:
ředitel závodu: Martin Tichý R3
hlavní rozhodčí: Jaroslav Hojný R2
stavba tratí: Martin Tichý R3, Radim Hošek R2 

Informace:
http://sosjh.okna-nrp.cz/2-a-3-liga-vysociny-2013/
tichym  @  alga.cz  

Předpokládaná jury:
Beneš Jan SJH
Hošek Lubomír VCB
Klimeš Petr KRE
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http://sosjh.okna-nrp.cz/2-a-3-liga-vysociny-2013/

