Pokyny
9. závodu jarního žebříčku Hanácké oblasti na krátké trati.
1. závodu podzimního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje na krátké trati.
Mistrovství Hanácké oblasti štafet (žáci).
závodu systému Ranking s koeficientem 1.00
a veřejného závodu

Společná ustanovení
Pořádající subjekt:
Datum:
Centrum:

Parkování:

Terén:
Mapa:

Orientační Běh Opava, z.s.
Sobota 8. 6. 2019

Mokré Lazce, louka v údolí Ohrozimy, 49.8894881N, 18.0311039E
Na shromaždišti je dostatečný prostor pro stavbu oddílových stanů.

Dle pokynů pořadatelů na louce shromaždiště za poplatek 50 Kč. Zákaz parkování
mimo louku. Autobusy budou parkovat na zpevněné ploše pod silnicí spojující
Ostravu a Opavu (cca 700 m od centra). Dbejte zvýšené opatrnosti při vyjíždění z lesní
cesty na komunikaci.

Porostově pestrý terén, místy terénní detaily, nepravidelná síť cest

Občerstvení:

Přerovec, 1:10000, e=5m, Autoři: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš. Mapy budou tištěné
na voděodolném papíru. Mapováno jaro 2017 a revize květen 2019 dle klíče ISOM
2000.

WC, mytí:

Nápoje budeme točit do zálohovaných kelímků (50kč) s originálním GPS logem. Při
prvním nákupu proti záloze obdržíte vratný kelímek, při každém dalším nákupu
použitý kelímek odevzdáte a dostanete nápoj do nového, kelímek si posléze můžete
ponechat nebo proti záloze vrátit. Použité kelímky se po každém použití skladují ve
speciálních kontejnerech a po akci putují do specializované myčky

Popisy kontrol:

V centru závodu bude bohaté občerstvení: Pomazánka tuňáková s vejcem, Šmalec,
Řecký kuskus salát, Vepřenka na grilu, Párek v rohlíku, Domácí koláče různé druhy,
Různé sladkosti, Birel, Limonáda. K dispozici bude velkokapacitní stan.

Wecko v centru závodu, mytí omezeně v lavorech u potoka

Piktogramy pro krátkou trať jsou k dispozici ve 2. startovním koridoru a na mapách.

Systém ražení:

Vyčítání SI čipů:
Jury
Protesty:

Upozornění:

GDPR/fotografování:

Informace:
Stavba tratí:
Hlavní rozhodčí:
Ředitel závodu:

SportIdent pro všechny kategorie., Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit
dvakrát. Možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. Požadavek na zapůjčení
uvádějte do přihlášky, půjčovné 40,- Kč. Poplatek je v případě nepoužití čipu nevratný.
V případě ztráty čipu bude účtováno 1 000,- Kč. Jednotky nebudou nastaveny pro
bezkontaktní ražení. Na startu bude jednotka SIAC OFF.
V centru závodu.

Milan Svěchota (MOV), Karel Otruba (PLU), David Kopecký (UOL)

Písemně podle Pravidel OB čl. 26.1 hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč, po
skončení závodu písemně podle čl. 26.2 s vkladem na adresu: Orientační Běh Opava,
z.s., Vojanova 31a, Opava, 746 01

Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev.
zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení závodu. Závodí se podle platných
pravidel OB a Soutěžního řádu HO ČSOS. V centru závodu nebude dětská školka.

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. 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 Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků
a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím
explicitně fotografovi.
http://www.obopava.cz/organize/5 , Oris nebo Tomáš Holas 723310092
Tomáš Kovalčík, Tomáš Borunský (R2)
Mirek Hadač (R1)

Tomáš Holas (R2)

Pokyny krátká trať

Klasifikace závodu:

Jednorázový závod jednotlivců na krá tké trati s pevný m poř adı́m kontrol a
intervalovým startem

Kategorie soutěžní:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, H10C, H12C,
H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C a H70C

Kategorie náborové:

DH10N, HDR(smailiková trať  , doprovod povolen pouze v kategorii „HDR“), P –
jednoduchá náborová trať pro příchozí.

Prezentace:

V sobotu 8. 6. v centru do 9:30

Start krátké trati:

Cíl:

Časový limit
Vyhlášení výsledků:

Klasifikace závodu:
Kategorie štafet:

intervalový, 00=10:30, Kategorie HDR, P start kdykoliv do startu posledního
závodníka. Mapy si závodníci berou v třetím koridoru po odbití startu a běží
k mapovému startu, kde začíná orientace.
vzdálenost na start 1.3 km s převýšením 30m; nevstupujte na silnici 1. Třídy a
osázené plochy
500 m od centra, voda po doběhu

90 minut pro všechny kategorie
cca v 13:30 hodin

Pokyny štafet

Jednorázový závod tříčlenných štafet - hromadný start podle kategorií.

DH12, DH14, D15-99, H15-99, D40, H40, MIX

Číslo v označení kategorii D40 a H40 znamená minimální věk člena štafety. Startovat
v těchto kategoriích mohou pouze závodnici, kteří v příslušném roce dosáhnou
minimálně věku 40 let.

Uzávěrka soupisek
Prezentace:
Startovní čísla:
Vzdálenosti
Start štafet 00

Organizace startu:

V kategorii DH12 a DH14 je povoleno složit štafetu ze členů 2 klubů.

Do pátku 7.6 do 20:00 vyplněním v systému ORIS. Opravit soupisky lze v den závodu
na prezentaci od 13:00 do 14:00 hod a to pouze ve výjimečných případech.

V sobotu 8. 6. v centru do 14:30

Budou vydávána na prezentaci. Startovní čísla budou označená číslem štafety a
číslem úseku. Startovní čísla po závodě se neodevzdávají.

Centrum - start : 0m
Centrum - cíl : 0m

15:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií):
00: DH12 (11-25), DH14 (51-63)
05: H40(201-205), D40 (251-252)
10: H15-99 (101-112), D15-99 (151-158), MIX (301-312)

Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam jsou povinni dostavit se 4
minuty před startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si při vstupu do tohoto
prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. První úseky mají před startem mapu u
nohou, po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace (200
m). Druhé a třetí úseky mají mapy ve výdejně s označením čísla štafety a číslem
úseku. Mapy budou řazeny dle kategorií (plánek řazení bude k dispozici na
shromaždišti), dbejte na odebrání správné mapy.

Všichni závodníci mají diváckou kontrolu nahoře na pasece. Závěrečná část tratě
vyžaduje cca 3 - 5 minut – podle kategorie. Po naražení sběrné kontroly běží
koridorem, kde nejprve odhazují mapu. Závodníci na 1. a 2. úseku běží v pravém
koridoru, nejprve orazí cílovou jednotku a poté předávají dotekem štafetu.
Odbíhající závodník na 2. a 3. úseku si samoobslužně odebírá mapu ve vyznačeném
prostoru. Dobíhající závodník 3. úseku běží do cíle v levém koridoru a razí cílovou
kontrolu. O pořadí štafety rozhoduje průběh cílovou čárou (cílový rozhodčí),
závodníci jsou pak povinni orazit cílovou jednotku v pořadí, v jakém přiběhli.
Ukázka předávky bude provedena v 14:45 hod.
Časový limit
Vyhlášení výsledků:
Ukázka mapy:

Mapa centra:

150 minut pro všechny kategorie
cca v 17:30 hodin

Délka tratí:
Krátká trať
Kategorie Délka (km) Převýšení (m) Kategorie Délka (km) Převýšení (m)
D10C
1.8
55
H10C
1.8
55
D12C
2
60
H12C
2.1
60
D14C
2.3
60
H14C
2.6
60
D16C
2.6
60
H16C
3
105
D18C
3.1
105
H18C
3.3
80
D21C
3.6
105
H21C
4.5
165
D35C
3.1
90
H35C
4
130
D45C
2.8
70
H45C
3.1
90
D55C
2.2
70
H55C
2.9
80
D65C
2.2
70
H65C
2.4
100
DH10N
1.8
55
H70C
2.2
90
HDR
1.8
55
P
2
55
Štafety
Kategorie Délka (km) Převýšení (m)
DH12
2.4
80
DH14
3.4
100
D15-99
3.6
120
H15-99
4.2
125
D40
3.0
100
H40
3.5
100
MIX
3.2
100

Partnerské závody: Silesia O Cup 2019

Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu Orientačního Běhu Opava.

