Český pohár štafet a Česká liga klubů

POKYNY
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Datum:
Neděle 30.9.2018
Druh závodu:
Tříčlenné štafety
Centrum:
Fryšták, Dolní Ves, louka v části Vylanta
GPS: 49.2734464N, 17.6639556E
Prezentace:
V centru závodu od 8:00 do 9:00 hod.
Dohlášky štafet na místě nebudou možné.
Zadávání soupisek výhradně přes ORIS do soboty 29.9. do 20:00 hod.
Případné změny čísel čipů nejpozději do ukončení prezentace. Neznámý čip může být důvodem k
diskvalifikaci.
Příjezd a parkování:
Příjezd k parkování je od Fryštáku, z křižovatky ulic Zlínská a Potoky odbočit směr Dolní Ves a ulicí
Dolnoveská přijet až k rybníku. Od rybníka dále podle plánku a šipek k místu parkování.
Je striktně zakázán vjezd do místní části Vylanta.
Parkování pro auta na soukromých loukách pod centrem závodu, autobusy při kraji místní komunikace.
Dbejte prosím pokynů pořadatelů.
Při příjezdu na parkování bude za auto i autobus vybírán poplatek 50 Kč/den.
Příchod do centra po louce dle plánku.
Odjezd z parkování poté na sever, skrz místní část Lukovské.
Mezi Dolní Vsí a částí Lukovské prosím dodržujte vyznačený jednosměrný provoz.
Vzdálenosti:
Parkování – centrum:
Centrum – start, cíl:

500 m / 55 m převýšení
v centru, 0 m

Zázemí pro závodníky:
Louka v centru závodu, možnost stavby klubových stanů ve vyhrazeném prostoru.
Prosíme závodníky, aby se nepřevlékali na lavicích u bufetu a tyto prostory nechali volné pro zákazníky
našeho občerstvení.

Časový harmonogram:
8:00 – 9:00
prezentace
9:45
ukázková předávka
10:00
start 1. úseků H21, D18
10:05
start 1. úseků D21, H165
10:10
start 1. úseků H18, D105, H105
10:15
start 1. úseků D14, MIX
10:20
start 1. úseků H14, DH12
10:25
start 1. úseků D135, H135, D165
13:30
předpokládané zahájení vyhlášení vítězů
Terén:
Smíšený les, středně kopcovitý, místy strmé svahy, rychlé čisté bukové pasáže, jen občas pomalejší
hustníky, místy zvrásněný povrch, členité zářezové erozní rýhy.
Předchozí mapy: Zlínské paseky (2004), Pod Soudnou (2012)
Mapa:
Žleby
Měřítko 1:10 000, ekvidistance 5m
Autor mapy:
Bohumil Háj
Mapový klíč:
ISOM 2017
Formát mapy:
A4
Stav:
září 2018
Mapy jsou vytištěny na vodovzdorný materiál Pretex (tj. nejsou v obalu).
Zadní strana mapy je označena – číslem štafety (nahoře) a pořadím úseku (dole).
Poslední aktualizace proběhla 5 dnů před závodem. V prostoru závodu do poslední chvíle probíhala těžba
porostů zasažených kůrovcem. Těžba byla nyní na pár dní přerušena a v průběhu závodu by se aktuálně
neměla vyskytovat.
Zvláštní mapové značky:
Zelené kolečko
- výrazný strom
Zelený křížek
- vývrat
Černý křížek
- umělý objekt
Popisy kontrol:
Pouze na mapách.
Časový limit:
240 min./celá štafeta
Uzávěrka cíle nejpozději ve 14:30 hod.
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě
použit vícekrát. Všechny kontroly na trati budou nastaveny do bezdotykového režimu BEACON.
Ražení cílové kontroly (při předávce i na 3. úseku) je klasické – KONTAKTNÍ.
Před startem je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V případě poruchy jednotky SI mají
závodníci povinnost razit kleštěmi do rezervních políček na okraji mapy a upozornit na tuto skutečnost
pořadatele v cíli.

Tratě:
Parametry tratí:
kategorie
DH12
D14
D18
D21
D105
D135
D165
D195
H14
H18
H21
H105
H135
H165
H195
MIX

délka (km)
2,9
3,3
4,3
5,3
4,3 (3,7)
3,8 (3,5)
3,3 (3,1)
3,0 (2,8)
3,9
5,9
7,3
5,1 (4,6)
4,6 (4,4)
3,8 (3,5)
3,3 (3,0)
4,7 (3,0)

převýšení (m)
110
165
220
285
230 (200)
190 (170)
135 (125)
125 (110)
200
325
380
250 (220)
230 (220)
190 (170)
140 (120)
225 (165)

počet kontrol
12
13
15
19
13 (11)
13 (12)
13 (12)
12 (11)
15
21
24
16 (15)
14
13 (11)
13 (11)
14 (10)

V závorce jsou uvedeny délky pro prostřední kratší úsek.
Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu.
Závodníci 1. úseků budou vpuštěni do startovního prostoru zhruba 4 minuty před startem své kategorie.
Start 1. úseků je na východním okraji louky, po odstartování závodníci vyběhnou značeným úsekem 180 m
na mapový start.
Po absolvování větší části trati se závodníci dostanou na diváckou kontrolu v jihozápadním rohu louky a
pokračují krátkým diváckým průběhem na kraji centra.
Délka závěrečného pytlíku je 3-7 min.
Upozorňujeme, že v pytlíku jsou některé kontroly blízko sebe, doporučujeme řádně kontrolovat kódy.
Po absolvování závěrečné části tratě razí všichni závodníci sběrnou kontrolu s kódem 100 a pokračují
povinným úsekem do cíle. Na tomto úseku také odhodí mapu.
Na předávce dobíhající závodníci 1. a 2. úseku nejdříve orazí cílovou kontrolu a teprve poté dotykem ruky
předají štafetu dalším úsekům. Závodníci dalšího úseku běží na mapový start přes výdejnu map, kde si
sami odeberou mapu označenou jejich startovním číslem a číslem úseku.
Závodníci na 3. úseku dobíhají do cíle zvláštním koridorem, pro celkový výsledek je rozhodující pořadí na
cílové čáře. Cílovou krabičku závodníci razí až za cílovou čarou a cíloví rozhodčí kontrolují dodržení pořadí
doběhnuvších závodníků.
Mapy budou vydávány vedoucím jednotlivých oddílů po závěrečném vyhlášení vítězů.
Startovní čísla:
Všichni závodníci běží se startovními čísly viditelně umístěnými na hrudi; závodníci bez startovního čísla
nebudou vpuštěni na start.
Startovní čísla obdrží vedoucí oddílů na prezentaci
Po doběhu je povinnost čísla odevzdat zpět pořadateli.

GPS:
S GPS poběží vybraní závodníci kategorií D21 a H21. Vesty i GPS jednotky si závodníci a závodnice
vyzvednou na vyznačeném místě v blízkosti cíle nejpozději 10 minut před svým startem.
Seznam vybraných štafet bude zveřejněn samostatně na webu závodu.
Prosíme závodníky, kteří mají své vlastní či oddílové vestičky, aby si je vzali s sebou.
GPS tracking bude možno sledovat od 15:00 hod. zpětně na těchto odkazech:
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180930H21_1/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180930H21_2/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180930H21_3/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180930D21_1/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180930D21_2/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180930D21_3/

Občerstvení:
V cíli voda se sirupem.
Závodní prostor:
Veškeré prostory v okolí centra závodů, vyjma cesty z parkování do arény jsou závodním prostorem se
zákazem vstupu, a to i pro diváky a doprovod.
WC:
TOI TOI v centru závodu.
Mytí:
V severní části louky bude cisterna s pitnou vodou a lavory.
Vyhlášení vítězů:
Cca od 13:30 hod.
Vyhlášeny budou první tři štafety v kategoriích žáků, dorostu, dospělých a veteránů.
Ve veteránských kategoriích získají věcné ceny pouze vítězové, štafety na 2. a 3. místě obdrží diplom.
Kategorie MIX se nevyhlašuje.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.
Online výsledky budou na www stránce: https://liveresultat.orientering.se

Stravování:
Pořadatelský bufet nabídne kávu, čaj, pivo, buchty mnoha chutí, párek v rohlíku, škvarkovku.
Zlínská nepálská restaurace Makalu zajišťuje obědové menu:
1. Chicken Mango (kuřecí kousky v omáčce s chutí manga, příloha rýže)
99 Kč
2. Vegetable Curry (Zeleninová směs s kari omáčkou, příloha rýže)
99 Kč
3. Lamb Massala (jehněčí kousky s mírně ostrou omáčkou s více druhy koření, příloha rýže)
109 Kč
4. Chicken Chaumin (Smažené nudle s kuřecími kousky speciální nepálské chuti)
99 Kč
Všechna jídla budou připravena jako “nepálivá”, pro dochucení bude k dispozici ostrá omáčka.
Nápoje čepované do vašich vlastních přinesených sklenic budou prodávány za nižší ekologickou cenu.
První pomoc:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli.
Odpadky:
Prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů a nádob: žluté na plasty (lahve prosím
sešlápněte) a černé na ostatní odpad.
Informace:
http://mcrss2018.skob-zlin.cz/
Tomáš Podmolík – t.podmolik(zavináč)atlas.cz, tel. 777 784 411.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů k
soutěžím sekce OB ČSOS.
Protesty:
Písemně se vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01
Jury:
Složení jury bude určeno po uzavření soupisek a zveřejněno v centru závodu.
Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.
Ochrana osobních údajů a fotografování
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS.
Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu
závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů 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 vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Hlavní pořadatelé:
Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavitelé tratí:

Tomáš Podmolík, R3
Evžen Pekárek, R1
Michal Smola, R2

Přejeme správný směr a příjemné zážitky ze závodu.

Plánek příjezdu:
podklad: www.mapy.cz

Odjezd

Příjezd

Parkování

Příchod
do centra

Plánek centra závodu:

