Český svaz orientačních sportů – sekce OB
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
neděle 14. 9. 2014
Mistrovství a Veteraniáda sprintových štafet,
7. závod České ligy klubů 2014,
veřejný závod žákovských sprintových štafet,
a veřejný závod jednotlivců ve sprintu

POKYNY
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Funkcionáři:

ředitelka:
Hana Teplá
hlavní rozhodčí: Michal Jedlička, R1
stavitel tratí:
Eduard Šmehlík, R2

Centrum:

Smiřice, fotbalový stadion (okres Hradec Králové), GPS: 50°18'7.840"N, 15°52'16.108"E
Vybavení centra a určení ploch je vyznačené v samostatném plánku.

Příjezd:

Všichni závodníci (tedy i ti přijíždějící z jihu) jsou povinni přijet ze severu přes
Černožice. Prostudujte si mapku příjezdu. Vjezd aut i autobusů závodníků do Smiřic
nebo průjezd přes ně cestou na závod je zakázán a bude trestán diskvalifikací.

Parkování:

Při kraji silnice Černožice – Smiřice, která je v den závodu průjezdná pouze v uvedeném
směru. Dbejte pokynů pořadatelů.

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum: do 2000 m (kdo přijede dříve, bude stát blíže centru závodu)
Centrum = start = cíl
Centrum – „karanténa A“: 700 m (z centra značeno zelenobílými fáborky)
Centrum – „karanténa B“: 200 m (z centra značeno zelenobílými fáborky)
„Karanténa B“ se nachází přímo na stadionu, ale příchod je možný pouze po vyznačené trase.

Prezentace:

V sobotu 13. 9. 2014 od 8:00 do 9:30 hodin v centru závodu Českého poháru štafet a
v neděli 14. 9. 2014 od 8:30 do 13:00 hodin v centru závodu.
Dohlášky jsou možné do kategorií D-OPEN a H-OPEN za 120 Kč, do kategorie P (pouze
neregistrovaní příchozí) za 30 Kč, půjčení čipu 20 Kč. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude
účtován poplatek 700 Kč.
Na nedělní prezentaci si oddíly vyzvedávají startovní čísla. Závodníci kategorií DH18 a DH21
se prokazují startovními čísly při vstupu do karantén.

Soupisky:

Soupisky se vyplňují v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do
soboty 13. 9. 2014 do 21:00 hod. Na nedělní prezentaci bude možné provedení změny
pouze v případě onemocnění nebo zranění člena štafety, který do závodu vůbec
nenastoupí.
Žádáme všechny oddíly, které mají více než jednu štafetu v kategorii DH21, aby své
soupisky štafet v kategorii seřadili dle předpokládané výkonnosti a papírově nejsilnější
soupisku přiřadili štafetě XXX1 (kde XXX = zkratka klubu), druhou nejsilnější štafetě XXX2,
atd. Tato součinnost je nutná vzhledem k TV přenosu, kde je požadavek, aby s GPS
jednotkami běžely nejlepší oddílové štafety.

Kategorie:

Mistrovství ČR: DH18 (dorost) a DH21 (dospělí): jednorázový závod čtyřčlenných
klubových štafet složených vždy ze 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí
úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena).
Ze závodu DH21 bude snímán záznam pro ČT sport, který bude vysílán v pondělí 15. 9. 2014
od 22:05 do 23:35 hodin.
Veteraniáda ČR: DH140, DH180, DH220 a DH240 (čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém
úseku musí běžet žena; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů
štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší). Do Veteraniády ČR
se hodnotí pouze klubové štafety.
Veřejný závod žákovských štafet: DH14 (čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém úseku musí
běžet dívka)
Veřejný závod jednotlivců: D-OPEN, H-OPEN a P (pouze pro neregistrované příchozí)

Předpokládané časy vítězů: 4 × 15 minut pro všechny štafetové kategorie, 15 minut pro kategorie jednotlivců
Karantény:

DH18: Závodníci všech úseků (případně jejich doprovod) jsou povinni dostavit se do 9:45
hodin do „karantény B“ (stadion) v centru závodu, ve které setrvají až do svého startu. Při
vstupu do karantény se závodníci prokazují startovním číslem. V „karanténě B“ jsou
k dispozici stanové přístřešky, WC a pitná voda. Pořadatel zajišťuje přesun věcí z „karantény
B“ do prostoru cíle.
DH21: Závodníci všech úseků (případně jejich doprovod) jsou povinni dostavit se do 9:50
hodin do „karantény A“ (střelnice), která je 700 m od centra závodu (viz samostatný plánek).
Při vstupu do karantény se závodníci prokazují startovním číslem a kontroluje se číslo čipu
nahlášené na soupisce. V karanténě jsou k dispozici stanové přístřešky, WC a pitná voda z
kohoutku. Pořadatel zajišťuje přesun věcí z „karantény A“ do prostoru cíle (nikoliv do
„karantény B“). V čase 11:30 hodin se závodníci pod dohledem pořadatelů přesunou do 500 m
vzdálené „karantény B“ (stadion) v centru závodu, ve které setrvají až do svého startu.
V „karanténě B“ jsou k dispozici stanové přístřešky, WC a pitná voda. Pořadatel zajišťuje
přesun věcí z „karantény B“ do prostoru cíle.
Neodstartovaní závodníci (případně jejich doprovod v karanténě) mají zakázáno
jakýmkoliv způsobem komunikovat s okolím a získávat informace o závodě
prostřednictvím mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení. Porušení pravidel
„FAIR PLAY“ a pozdní příchody do karantén budou trestány diskvalifikací celé štafety.
Pokud doprovázející osoba opustí karanténu, nesmí se do ní již vrátit.

Starty:

DH18: 10:00 hodin
DH21: 12:00 hodin
DH140, DH180, DH220, DH240: 13:45 hodin
DH14: 13:50 hodin
D-OPEN, H-OPEN, P: volný start (na startovací jednotku) kdykoliv mezi 13:55 a 14:30 hodin

Popisy kontrol: Pouze na mapě. (Platí i pro D-OPEN, H-OPEN, P.)
Mapa:

Město Smiřice, M 1:4 000, E 2 m, stav srpen 2014, ISSOM, v obalu, autor Jan Netuka.
Zvláštní mapová značka: černý křížek = kovová nebo dřevěná konstrukce
Čtvrtina prostoru byla již dříve zobrazena na mapě Smiřice z roku 2012, která je k vidění zde
http://mcr2014.shk-ob.cz/stafety/DATA/smirice2012_vyukovamapa.jpg a bude vyvěšena
v centru závodu.
Mapy budou během závodu vybírány a všem vydány v 15:00 hodin, nevyzvednuté mapy
budou k vyzvednutí ve stanu SHK dne 27. 9. 2014 při MČR na klasické trati.

Ukázky mapy:

Fair play:

V průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny
mapovými značkami:
201 Neschůdný sráz,
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso,
421 Nepřekonatelná vegetace,
521.1 Nepřekonatelná zeď,
524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada,
526.1 Budova.
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou:
528.1 Oblast se zakázaným vstupem,
709 Nepřístupná oblast,
714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast.
Některé ulice je možné přebíhat pouze na vyznačených místech. Takové ulice jsou v mapě
fialově zašrafovány a povolený přeběh je zvýrazněn silnou fialovou čarou (viz ilustrativní
mapka níže). V terénu je místo povoleného přeběhu označeno pouze ploty, mezi kterými
závodníci mohou ulici přeběhnout (viz ilustrativní fota níže a žluté šipky ukazující povolené
místo pro překonání ulice). Přeběhy jsou v terénu přesně v místech, kde jsou vyznačeny na
mapě. Každý z takových přeběhů bude hlídán pořadatelem. Přesto dbejte vlastní bezpečnosti,
povolený přeběh neznamená, že závodník má před vozidly přednost. Pokud není chodník
zašrafován společně s ulicí, pak je možné po něm podél ulice běžet.

Dodržování pravidel bude v terénu i v karanténách pořadateli důsledně kontrolováno.
Porušení pravidel a zákazů bude trestáno diskvalifikací!

Terén:

Městská zástavba, park, areál stadionu. Převýšení zanedbatelné.
Závod probíhá za běžného dopravního provozu (byť dopravním značením částečně
omezeného), dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

Závodní oblast: Celá zastavěná část města Smiřice. Závodníci mohou do závodní oblasti vstupovat pouze v
časovém intervalu mezi okamžikem jejich startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl.
11.5). Bezprostřední okolí poslední kontroly je nepřístupné. Porušení zákazu vstupu do
závodní oblasti mimo uvedeného časového intervalu se trestá diskvalifikací.
Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své
kategorie. Před vstupem do tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj čip (závodníci
kategorie DH21 se st. čísly 1-20 si zároveň vyzvednou GPS jednotky). Po startu jsou povinni
absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 120 m.
Závodník dobíhající od poslední kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí
cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku. Doběhnuvší závodníci odcházejí
koridorem dlouhým 100 m k vyčítání čipů, kde odevzdávají startovní čísla a vyzvednou si věci
z karantén.
Závodníci dalších úseků mohou do předstartovního prostoru vstupovat až po odstartování
závodníka, který jim bude následně předávat. Před vstupem do předávacího prostoru vynulují a
zkontrolují svůj čip (závodníci kategorie DH21 se st. čísly 1-20 si zároveň vyzvednout GPS
jednotky). Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s
označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem
štafety a pod ním menším číslem úseku arabskou číslicí; mapy jsou řazeny dle čísel vzestupně
a ve třech řadách nad sebou, druhý úsek je v horní řadě, třetí úsek v prostřední řadě a čtvrtý
úsek ve spodní řadě). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků čtvrtých úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou.
Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci
posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové
jednotky. O pořadí průběhu cílovou čarou rozhoduje (v případně nejasnosti) cílový rozhodčí
jmenovaný hlavním rozhodčím.
Tratě:

Některé tratě se vícekrát kříží, některé kontroly jsou velmi blízko sebe, farstování se může
vyskytnout i v závěrečných částech tratí - kontrolujte si pozorně pořadí a kódy kontrol.

Obuv a oděv:

Je zakázáno použití bot s hřeby. V mistrovských kategoriích DH18 a DH21 jsou povinni
všichni členové jedné štafety běžet ve shodných (klubových) vrchních dílech závodního
dresu. Důvodem je TV přenos, který musí být pro diváky srozumitelný. Závod dorostu bude
generálkou před závodem dospělých.

Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být použit dvakrát. Frekventované
kontroly budou osazeny dvěma SI jednotkami (především rozběhové a některé uzlové
kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen použít
druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude
akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka.
Případné užití náhradního mechanického ražení nahlásí závodník v cíli.
Startovní čísla: Běží s nimi všichni závodníci kromě kategorií D-OPEN, H-OPEN, P. Výdej v neděli na
prezentaci. Startovní číslo se nesmí přehýbat a musí být umístěno viditelně na přední části
vrchního dílu závodního dresu.
GPS:

20 vybraných štafet DH21 (st. čísla 1-20) poběží povinně závod se zařízením GPS
(vesta+GPS jednotka). Vesty pro všechny 4 členy štafety budou vydávány v „karanténě A“
od 11:00 hodin. Závodníci jsou povinni si vestu odebrat (výběr ze dvou velikostí pro muže i
ženy) a následně sami donést do „karantény B“. Při vstupu do předstartovního prostoru bude
závodníkům do vesty vložena GPS jednotka. Počítejte s časovou rezervou z důvodu
přidělování GPS jednotek. S GPS jednotkou je zakázáno jakkoliv manipulovat, aby nedošlo
k jejímu vypnutí. Nevyzvednutí jednotky GPS bude důvodem k diskvalifikaci celé štafety. Po
předávce budou GPS jednotky závodníkům ihned odebrány, aby se mohly v závodě opakovaně
využít. Prosíme všechny závodníky, aby se řídili pokyny pořadatelů a nenarušili průběh
závodu a TV přenosu.

Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Mytí:

Sprchy v centru závodu ve fotbalových šatnách.

WC:

V centru závodu a v obou karanténách. Prosíme o udržování pořádku.

Odpadky:

Prosíme o třídění odpadu. Plasty vhazujte do zvláštních označených pytlů.

Občerstvení:

Pití v cíli, ostatní v areálu stadionu. Pitná voda v obou karanténách.

Informace:

http://www.shk-ob.cz/zavody/2014_cz/
Michal Jedlička - mobil: 603 324 696, email: m.jedlicka@email.cz

Protesty:

Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího:
Michal Jedlička, Labská Kotlina 979, 500 02 Hradec Králové.

Jury:

Jména členů jury budou vyvěšena v centru závodu.

Výsledky:

Průběžné v centru závodu, konečné na http://www.shk-ob.cz/zavody/2014_cz/ . Firma Racom
zajišťuje přenos průběžných výsledků.

Vyhlášení vítězů: Vždy krátce po doběhu každé kategorie. Žádáme všechny medailisty, aby se po doběhu
zdržovali v areálu stadionu a dostavili se v kompletním složení na vyhlášení vítězů.
Časový limit:

120 minut pro štafety, 60 minut pro D-OPEN, H-OPEN, P

Uzavření cíle:

15:50 hodin

Veřejný závod jednotlivců: Je připraven na jedné z variant tratí M ČR dospělých (kategorie D-OPEN a HOPEN bez věkového a výkonnostního omezení). Zároveň je připravena trať P – pouze pro
neregistrované příchozí. Veřejný závod jednotlivců má volný start mezi 13:55 a 14:30 hodin.
Přihlášky možné i v den závodu na prezentaci.
Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB
a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2014.

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možné pouze
se souhlasem ředitele závodu.

Přílohy:

Tabulka délek a časů startů, mapka příjezdu a parkování, mapka centra závodů, mapka
příchodu do karantény „A“.

Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé!

Parametry tratí

kategorie
DH14
DH18
DH21
DH140
DH180
DH220
DH240

trať
D14
H14
D18
H18
D21
H21
D140
H140
D180
H180
D220
H220
D240
H240

D-OPEN
H-OPEN
P

úsek
1. / 3.
2. / 4.
1. / 3.
2. / 4.
1. / 3.
2. / 4.
1. / 3.
2. / 4.
1. / 3.
2. / 4.
1. / 3.
2. / 4.
1. / 3.
2. / 4.

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

počet
kontrol
10
12
13
15
15
19
14
15
12
15
10
12
10
12
15
19
12

divácká
kontrola ->
cíl (min.)
3
3,5
5
3
4
3,5
5
-

start
prvních
úseků
13:50
10:00
12:00
13:45
13:45
13:45
13:45
13:55
13:55
13:55

Z předstartovního prostoru budou dobíhající závodníci všech kategorií vidět přibližně 1,5
minuty před předávkou. Převýšení je u všech kategoriích zanedbatelné.

Příjezdová mapka

Mapka centra závodu

Mapka příchodu do karantény „A“

Partneři závodu

