TJ Lokomotiva Trutnov z.s. – oddíl orientačního běhu

Pokyny pro účastníky závodu
9. kolo soutěží Východočeského poháru v orientačním běhu

Oblastní mistrovství na klasické trati
Trutnov – ZŠ Mládežnická, 27. května 2017
Shromaždiště : Trutnov – hřiště ZŠ Mládežnická

50°34'57.386"N, 15°53'35.561"E,
https://mapy.cz/s/1FmTZ

Prezentace:
V sobotu ráno na shromaždišti do 9,30. Obdržíte zde doklad o zaplacení vkladu. Prosíme oddíly,
které zaplatily převodem, a jejich vklad není uveden v ORISu, o kopii dokladu o zaplacení.
Možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč.
Dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad, kategorie HDR a P za 60
Kč, kategorie T za 90 Kč.
Parkování:
Pořadatel nezajišťuje parkování osobních aut. Do 500 m od shromaždiště je dostatek veřejných
parkovacích míst. Parkovací plochy najdete na přiložené mapce. Nezajíždějte až ke shromaždišti,
možnost parkování přímo tam je velice omezená a ulice je slepá. Autobusy budou parkovat na
vyhrazeném parkovišti za školou (50.5835167N,15.8940481E). Příjezd autobusů okolo Kauflandu
ulicí Kopretinovou, před mostem již bude parkovací služba a ta autobusy navede po cyklostezce na
parkovací místo. Dbejte pokynů parkovací služby LTU.
Bude vybíráno parkovné: autobus 50,-Kč.
Vzdálenosti:
Parkoviště os. aut – centrum
Parkoviště bus – centrum
Centrum – Start
Centrum – Cíl

do 500 m
200 m
1300 m, převýšení 30 m - značeno modrobílými fábory
300 m

Mapa:
Zámecký vrch I 1: 10 000 (E = 5 m), Zámecký vrch II 1: 15 000, formát obou map A4,
mapovali T. Leštínský, J. Netuka a J. Langr, stav – jaro 2016, revize porostů jaro 2017.
Vzhledem k dobré předpovědi počasí nebudou mapy baleny do mapníků. Mapníky budou připraveny
na startu samoobslužně.
Mapu v měřítku 1: 15 000 mají tyto kategorie:
DH16C, DH18C, DH20C, DH21C, H21D, DH35C, DH40C
Ostatní kategorie mají měřítko 1: 10 000
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom; zelený křížek – vývrat; hnědý křížek –
plošinka
Druh závodu: klasická trať
Mapy se v cíli odevzdávají. Vydávat se budou po odstartování posledního závodníka.

Terén:
Podhorský, členitý, velmi kopcovitý (450 až 670 m n.m.), s proměnlivou průběžností porostů a střední
hustotou komunikací. V lesích probíhá těžba dřeva, dbejte opatrnosti.
Popisy kontrol:
V centru závodu, odebírání samoobslužně, na mapě popisy nejsou.
Ražení:
Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky použijte políčka R na mapě.
Start:
00 = 10:00
Kategorie HDR, P a T volný startovní čas vlastním koridorem, dle pokynů startérů, max. do času 120.
Cíl:
V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst čip
musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Povinné úseky:
Start – začátek orientace
Poslední kontrola – cíl
Povinné úseky jsou vyznačeny koridory nebo fábory.
Předpokládané časy vítězů:
Dle soutěžního řádu VČO.
Časový limit:
150 minut pro všechny kategorie
Občerstvení:
V cíli voda se šťávou, V centru stánek s občerstvením.
WC:
V centru 8x TOI-TOI, na startu WC nejsou, neznečišťujte okolí.
Mytí:
V centru - v lavorech.
Převlékání:
Možnost postavení oddílových stanů na hřišti, v centru bude k dispozici velký stan a lavičky.
Pořadatelé neručí za odložené věci v prostoru shromaždiště.
Zdravotní služba:
V cíli zajišťuje zdravotník, případně nemocnice v Trutnově. Závod probíhá na vlastní nebezpečí.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli. Následně budou výsledky zveřejněny na webu závodu a
v systému ORIS.
Vyhlášení výsledků: co nejdříve po skončení závodu v centru závodu (nejpozději ve 14:00)
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích HD10C, HD10N, HD12C, HD14C, HD16C, DH18C, DH20C
a DH21C.
V kategoriích HD35C, DH40C, DH45C, DH50C, DH55C, DH60C, DH65C, DH70C a H75C budou
vyhlášeni pouze vítězové.
V kategorii HD12D a HD14D jen vítězové.
Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru.
Každý účastník závodu v kategorii HDR obdrží na vyhlášení drobnou odměnu.
Občerstvení:
Stánkový prodej ( domácí buchty, párky, polévka, chléb se sádlem, pivo , kofola).
Delší tratě mají na trati občerstvovací stanice - pitná voda.

Protesty:
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Pavel Petržela R2
Hlavní rozhodčí: Pavel Hanuš R3
Stavitelé tratí: Jan Petržela R2
Jury: Karel Souček SHK
Josef Jakeš TYN
Václav Farář LPU
Upozornění:
- Prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v prostoru závodu i v centru závodu.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
- V části závodního prostoru proběhla v posledních měsících selektivní probírka, po které zůstaly na
zemi větve z pokácených stromů. Rychlost běhu v těchto místech není výrazně zpomalena, proto
v mapě nejsou tyto plochy nijak vyznačeny. Pouze v jedné oblasti poblíž startu, kde větve běh
výrazněji zpomalují, je v mapě použita značka šrafů.
- V lese a na cestách mohou probíhat lesní práce a pohyb strojů, dbejte zvýšené opatrnosti,
nepřibližujte se k místu případné těžby.
V lese jsou po loňských závodech Českého poháru umístěny dřevěné kolíky (cca 15-30cm vysoké),
které nyní slouží k tréninku jako areál pevných kontrol. Některé kontroly VČP mohou být na stejném
místě jako tyto kolíky. Kolíky mají v horní části fixou napsané kódy, které však se závodem VČP
nijak nesouvisí.
Poděkování:
Pořadatelé děkují všem majitelům lesa a okolních pozemků za souhlas s pořádáním těchto závodů
( Lesy ČR, Školní polesí Lesnická akademie Trutnov, Městské lesy a parky Trutnov, město Trutnov ).

