POKYNY PRO ÚČASTNÍKY

SPRINT
závod JčŽ a systému Ranking s koeficientem 1,02
Přebor Jihočeského kraje v orientačním sprintu pro rok 2014
Pořadatel:

SKP České Budějovice o.s., oddíl orientačního běhu

Datum:

sobota 5.4.2014 ráno

Centrum závodu: Hluboká nad Vltavou, parkoviště před Loveckým zámkem Ohrada
(49°2'29.350"N, 14°25'22.508"E)
Druh závodu :

veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu ve sprintu. Směrné časy 12 minut ve všech
kategoriích.

Terén: členitý prostor zoologické zahrady se spoustou němých diváků, asfaltové, dřevěné i šotolinové
chodníčky, louka s remízky. Pozor! V době závodu není omezena návštěvnost zahrady!
Doba závodu je směřována tak, že nelze předpokládat vysokou návštěvnost. Přesto
dbejte opatrnosti.

Soutěžní kategorie :

D10, D12; D14; D16; D18; D21; D35; D45; D55; D65
H10, H12; H14; H16; H18; H21; H35; H45; H55; H65, P

Prezentace:

7:45 – 8:30 v centru závodu. Proveďte úhradu vkladů. Dohlášky na místě budou možné jen
podle možností pořadatele za 1,5 násobek původních vkladů. Do kategorie P se lze dohlásit i
na místě, za nezvýšený vklad.

Příjezd:

Nebude značen, sledujte četné směrovky ZOO Ohrada.

Parkování:

V centru závodů, parkoviště před loveckým zámkem. Bude vybíráno parkovné 30,- Kč za auto.
Děkujeme za pochopení. Dbejte prosím pokynů pořadatelů.

Start:

intervalový. 00 = 9:00, start je vzdálen 60 metrů po modrobílých fáborkách. Standardní
organizace startu – tři minutové koridory, v prvním nulování, ve druhém kontrola nulování čipu,
ve třetím soustředění se na závod. Výdej map za startovní čárou, vzdálenost na počátek
orientace 30m.

Tratě:

Některé tratě se vícekrát kříží. Věnujte zvýšenou pozornost kontrole kódů kontrol, místy jsou
blízko sebe. Parametry tratí (převýšení je zanedbatelné).
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Cíl:

V centru, sběrná kontrola je veřejně přístupná, doběh bude značen. Průchod cílem závodník
provádí ražení SI jednotky na cílové čáře. Nezapomeňte si vyčíst svůj SI čip! Uzavření cíle
v 10:15.

Popisy kontrol:

k dispozici v centru formou samoobsluhy
Kontroly popsané či v mapě kreslené jako jiný umělý objekt:
• 114 : osvětlovací zařízení (černý křížek)
• 129: malá oplocenka (černé kolečko)

Startovní listiny: budou zveřejněny na internetu a v centru na informačních tabulích.
Závodní prostor: Veškerý prostor na sever od silnice s výjimkou parkoviště, prezentace a cesty na start. Pro
rozbíhání využijte louku jižně od silnice.
Mapa:

„Ohrada“
1:4 000, e=2m, odpovídá normě ISSOM.
Stav duben 2014, hl.kartograf Radim Hošek, mapovali Filip Hulec a Zdeněk Blabla.
Laserový tisk Kartum; rozměr 30 x 10 cm, není vodovzdorně ani ohnivzdorně upravena;
Zvláštní mapové symboly:
- černý křížek – jiný umělý objekt: dětská prolézačka, váha, osvětlovací zařízení, informační
tabule (pouze vně areálu zoo)
- černé kolečko – malá oplocenka
- zelený křížek – vývrat
Platí zákaz překonávání objektů, znázorněných v mapě značkami, které ISSOM označuje jako
nepřekonatelné. A sice: Nepřekonatelné vodní těleso (304.1) – rybník, Nepřekonatelná zeď
(521.1), Nepřekonatelný plot (524), Budova (526.1) (ani když někdo otevře dveře), Oblast se
zakázaným vstupem (528.1) – olivová zelená, Nepřístupná oblast (709) – fialové šrafy,
Nepřekročitelná hranice (707) . Nedodržení = diskvalifikace ! Hříšník se přitom nezbavuje
odpovědnosti za další důsledky svého jednání (trávicí obtíže šelem apod.).
Více viz přiložený přehled.
Ilustrační ukázka hranice mezi překonatelností a nepřekonatelností plotu: tohle je nejnižší plot,
který se NESMÍ překonávat.

•

•

Vzhledem k výrazné členitosti prostoru závodu je mapa (i přes snahu o
generalizaci) nabitá informacemi. Starším očím důrazně doporučujeme zvážit
použití lupy.
Při závodě lze probíhat prostorem otevřeného výběhu vodních ptáků. Při vbíhání
i vybíhání je nutno otevřít/zavřít dveře. Tyto budou označeny zelenými fáborky a
v mapě značkou Bod přechodu (708, fialové sedlo).

• Zákres tratí je v místech, komplikujících čitelnost, přerušen.
• V mapě není použita značka 421 Nepřekonatelná vegetace (nejtmavší odstín zelené).
V cíli budou mapy vybírány do času startu posledního závodníka.
Zakázané prostory:
Zákaz překonávání objektů znázorněných v mapě nepřekonatelnými značkami,
viz výše..
Zejména upozorňujeme na fialově zašrafované plochy (709):
- část technického zázemí zahrady,
- dvě menší průchozí voliéry
- jedna (na pohled průchozí) loučka.

Veškeré plochy kreslené značkami 709 a 707, stejně jako některé další nepřekonatelné objekty,
budou opáskovány a jejich nepřekonávání bude hlídáno rozhodčími (opravdu, nejen „jako“).
Porušení = diskvalifikace.
Ražení:

Elektronický systém SPORTident (SI). Každý závodník je povinen na startu vynulovat a
zkontrolovat čip.
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček
v mapě – každá kontrola je vybavena kleštěmi, které jsou zavěšeny na lampionu. Zapůjčené
čipy SI je nutno po doběhu vrátit v cíli, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč.

Časový limit:

30 minut pro všechny kategorie

Předpis:

závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel OB a SŘ JčAOS.

WC:

Toika před zámkem

Vyhlášení výsledků:

odpoledne po závodě štafet, průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti

Obutí: Doporučujeme hladkou atletickou obuv.
Protesty:

V písemné podobě s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. .Protesty podle čl .26.2. na adresu
radimho ( ) gmail.com

Jury:

Martin Tichý (TJH), Šárka Svobodná (DKP), Vojtěch Růta (KTA)

Různé: - Vítězové v každé kategorii se stávají přeborníky Jihočeského kraje v orientačním běhu ve sprintu pro
rok 2014
- Vítězové v kategoriích D16, D18, D21, H16, H18, H21 (a nejlepší závodníci r.94-95
v kat.DH21 pro DH20) získávají právo startu na Přeboru České republiky v orientačním běhu ve
sprintu konaného dne 8.5.2014 ve Znojmě.
Pozávodní návštěva ZOO:
Hlavní pořadatelé:

Na základě výpisu mezičasů bude na pokladně ZOO poskytnuta sleva:
dospělí 50,- Kč, děti do 12 let zdarma.
Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Zdeněk Blabla
Radim Hošek (R2)
Filip Hulec (R3)

Závod probíhá podle Pravidel OB. Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný za svou
bezpečnost! Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Přejeme příjemný orientačněběžecký zážitek.

