
Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati
2. závod Ligy Vysočiny 2020
20.6.2020

POKYNY

Termín: 20.6.2020 (sobota)

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Typ závodu: denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol

Shromaždiště: Bílá u Sedla, louka SV od obce
Poloha: 49.0757N, 15.0550E (https://en.mapy.cz/s/gotekopovu)

Zákaz vstupu na ohradníkem oplocený jihozápadní konec louky, na které je shromaždiště. Za ohradníkem
se může nacházet plemenný býk, který bude každou živou bytost ve svém teritoriu považovat za krávu toužící
po otelení.

Na louce lze stavět oddílové stany (sdílené členy jedné domácnosti nebo posádkou jednoho vozidla). Při stavbě
dbejte pokyny pořadatelů.

Při pobytu na shromaždišti, v prostoru startu i cíle dodržujte aktuálně platná nařízení MZ ČR týkající se one-
mocnění COVID-19, viz
http://www.mzcr.cz/obsah/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19_4135_1.html.
Závodník je povinen opustit shromaždiště neprodleně po doběhu posledního člena posádky vozidla, kte-
rým na závod přijel.

Parkování: Osobní automobily v těsném okolí shromaždiště. Bude vybíráno parkovné ve výši 20 Kč / auto.
Pouze hotovostní platby. Prosíme, plat’te pokud možno mincí se sv. Václavem.

Parkování autobusů zdarma na zpevněné ploše naproti odbočky k Bílé ze silnice II/128 (49.0771N, 15.0582E
(https://en.mapy.cz/s/gotekopovu), vzdálenost od shromaždiště 200 m po silnici směr Bílá. Dbejte zvýšené
opatrnosti při přecházení silnice II/128.

Prezentace: Průběžně od 8:30 na shromaždišti. Žádáme všechny oddíly o bezhotovostní úhradu startovného
bankovním převodem na účet 2000045988 / 7940, VS 444xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
tak, aby byla platba připsána na náš účet nejpozději ve čtvrtek 18.6. Pořadatel si vyhrazuje právo smazat
přihlášky oddílů mimo oblast Vysočina neuhrazené k 18.6. a dotčeným závodníkům odepřít vstup na
shromaždiště.

Na prezentaci budou řešeny pouze: odhlášky, vyzvednutí zapůjčených čipů, změny čísel čipů, změny jména
v rámci kategorie a klubu (tento úkon nejpozději v 9:15). Jiné změny ani dohlášky nebudou umožněny. Za oddíl
chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Vzdálenosti: Parkoviště (auta) – Shromaždiště 0 m
Parkoviště (bus) – Shromaždiště 200 m
Shromaždiště – Start 200 m
Cíl – Shromaždiště 200 m
Cíl – Start 100 m

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina, parametry tratí
viz tabulka na str. 5.
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Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie.

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru na shromaždišti. Popisy budou též vytištěny na mapě.

Start: Intervalový, 00 = 10:00, vzdálenost ze shromaždiště 200 m, značeno modrobílými fáborky, viz též mapu
na str. 4. Východně od cesty na start se nacházejí úly, zbytečně se k nim nepřibližujte.

Kategorie P a HDR: starty dle pokynů startéra, na startu razí startovní kontrolu. Starty volně, ale výhradně
v těchto časových rozmezích:

P 00 – 60 10:00 – 11:00
HDR 75 – 150 11:15 – 12:30

Cíl: V blízkosti startu.

V cíli se razí cílová jednotka. Vyčítání čipů na shromaždišti – nezapomeňte si co nejdříve vyčíst čip.

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play.

Cíl bude uzavřen po vypršení limitu posledního startujícího závodníka.

Fáborkové tratě: Značeny oranžovými fáborky, trat’ ze sběrné kontroly (kód 100) do cíle červenými fáborky.

Průběžné výsledky: Budou vyvěšovány v centru závodu, on-line k dispozici na http://obasen.orientering.
se/winsplits/online/en/default.asp.

Vyhlášení výsledků: S ohledem na opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 neproběhne. Děti běžící
kategorii HDR obdrží drobnou odměnu u vyčítání. Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati bude vyhlášeno
během polední pauzy mezi závody Ligy Vysočiny, které pořádá OOB SK Chrast v sobotu 5.9. v Žumberku.

Systém ražení: Pro všechny kategorie elektronický, SportIdent. Možnost bezkontaktního ražení při použití
čipu SIAC. Každý čip lze během závodu použít nejvýše jednou. Závodník je povinen v prvním koridoru před
startem provést vymazání čipu, ve druhém kontrolu mazání.

V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených
políček v mapě. Mapu s ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Závodník je povinen vyčíst svůj čip
i v případě, že závod nedokončí. Zejména později startující žádáme o okamžité vyčtení čipů, aby bylo případně
možné urychlit sběr kontrol z lesa. V 16:00 již musejí být SI krabičky rozmístěny po Telči.

Čas je měřen na celé sekundy.

Mapa: Revize mapy Moravův lom
(https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/moravuv-lom-2019),
mapováno 2017–2018, revize 06/2020. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m pro kategorie D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18,
H18, D21C, H21C, D21D, H21D. Pro ostatní kategorie měřítko 1:7 500, ekv. 5 m. Klíč ISOM 2017-2, autor Arnošt
Komárek. Rozměr mapy 297×210 mm (A4). Mapa bude vodovzdorně upravena (mapník pro mapy v měřítku
1:10 000, pretex pro měřítko 1:7 500).

Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník: plošinka, modrý čtverec: studna, meliorační skruž, černý čtverec:
(ruina) řopík(u), černý křížek: triangulační tyč. Vývraty nejsou mapovány

Terén: Velice různorodý v nadmořské výšce 510 – 590 m. Větší část závodního prostoru mírně kopcovatá
v poměrně dobře průběžném lese v oblasti bývalého lomu s nahodile rozmístěnými kameny, skalkami a dalšími
pozůstatky těžební činnosti. Ve zbytku typický vysočinsko-jihočeský les (hustníky, vodoteče, potůčky, rybníčky,
. . . ).

Závodní prostor (zákaz vstupu kromě doby mezi odstartováním a průchodem cílem): veškeré lesní porosty
ohraničující shromaždiště kromě cesty na start a prostoru východně od této cesty, viz též mapu na str. 4.

Občerstvení: Voda/št’áva po doběhu v cíli. Jiné občerstvení (prodej na shromaždišti) nebude zajištěno.

WC, mytí: Mobilní (toi-toi). K dispozici bude tekutá dezinfekce pro očistu rukou. Mytí po závodě k dispozici
nebude.
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Školka: Nebude zřízena.

První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena lékařem přítomným v cíli. Pro případy vážnějších zranění
je k dispozici Nemocnice Jindřichův Hradec (6 km ze shromaždiště) s pohotovostí (též chirurgickou), vstup od
kruhového objezdu na vidlici Vídeňské a Jáchymovy ulice. Možnost parkování v areálu nemocnice.

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám zasílejte na e-mailovou adresu SJHprihlasky@seznam.cz.
Protesty v průběhu závodu předkládejte písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění)
e-mailem hlavnímu rozhodčímu na SJHprihlasky@seznam.cz s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní
závod“.

Ředitel závodu: Michal Pobuda (R3)
Hlavní rozhodčí: Petr Nouza (R3)
Stavba tratí: Arnošt Komárek (R3)

Jury (návrh): Jakub Hledík (CHT, R3), Aleš Petráček (SJI, R1), Roman Věžník (TTR, R2).

Další informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5609,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na riziko pádu vyvrácených
pařezů s kořenovým systémem, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou (nejenom) na lesních
cestách a ostatními návštěvníky lesa. Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní
nebezpečí. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se
přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Zákaz vstupu do lesa se psem.

Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem.

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 (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména
z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně
fotografovi.

Konání závodů umožnila obec Číměř (vlastník větší části závodního prostoru),
podnik Lesy České republiky, s. p.

a majitelé a nájemce louky, na které bude umístěno shromaždiště.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území, které spravuje
státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se v nich ohleduplně!
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Shromaždiště a prostor závodu
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Parametry tratí

Délka Převýšení Délka Převýšení
Kategorie [m] [m] Kontrol Kategorie [m] [m] Kontrol

D10N 1 890 45 8 H10N 1 890 45 8
/ 3 250 / 3 250

D10 2 120 55 10 H10 2 130 55 10

D12 2 290 60 11 H12 2 720 60 11

D14 2 570 60 14 H14 3 090 70 14

D16 3 100 75 13 H16 3 740 110 15

D18 3 740 110 15 H18 4 110 100 17

D21C 4 560 110 19 H21C 5 920 140 21

D21D 3 480 100 15 H21D 4 110 100 17

D35 3 820 95 17 H35 4 880 115 18

D45 3 100 80 13 H45 3 840 100 16

D55 2 350 55 11 H55 3 500 75 16

D65 1 890 40 11 H65 2 550 60 13

H70 2 100 40 10

HDR 2 010 45 9 P 2 460 60 13
/ 3 250
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