Hry IX. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE
23. – 28.6.2019 Liberec
Orientační běh
Technické provedení

Slavia Liberec orienteering

Datum, druh závodu

24. června 2019 – závod ve sprintu
25. června 2019 – závod na krátké trati
27. června 2019 – závod smíšených štafet

Ubytování

Internát Truhlářská ulice

Vzdálenosti
sprint

krátká trať

štafety

24.6.2019

25.6.2019

27.6.2019

--

--

bus - předstart

3,5 km

bus - centrum

--

3,2 km

7 km

pěšky od busu

100 m

400 m

0m

centrum - start

1300 m

1300 m

0m

centrum - cíl

0m

0m

0m

Vzdálenosti z míst ubytování do center závodů jsou uvedeny společnou
dopravou, kterou zajišťuje Liberecký kraj.
Nástup do autobusů v blízkosti ubytování. Za nástup do autobusů odpovídají
vedoucí krajských výprav.
Kategorie

Starší žáci H14 (HS), starší žákyně D14 (DS) (r. nar. 2005 – 2006)
Mladší žáci H12 (HM), mladší žákyně D12 (DM) (r. nar. 2007 – 2008)

Parametry tratí
Sprint

délka (km) převýšení (m) počet kontrol
D12

mladší žákyně

1,4

40

16

H12

mladší žáci

1,5

44

16

D14

starší žákyně

1,7

50

17

H14

starší žáci

1,8

56

18

Krátká trať

délka (km) převýšení (m) počet kontrol
D12

mladší žákyně

2,7

130

11

H12

mladší žáci

2,8

150

12

D14

starší žákyně

2,8

160

13

H14

starší žáci

3,1

170

14

Smíšené
štafety

délka (km) převýšení (m) počet kontrol
HD12

mladší žákyně

1,6

60

10

1 a 3 úsek

HD12

mladší žáci

1,8

70

11

2 a 4 úsek

HD14

starší žákyně

1,8

70

11

1 a 3 úsek

HD14

starší žáci

2,0

80

14

2 a 4 úsek

Ražení

Elektronické Sport Ident. Krabičky nebudou nastaveny na bezdotykové ražení.
V případě poruchy ražte do políček v mapě.

Výsledky

Konečné výsledky budou vystaveny na oficiálních stránkách ODM2019
https://odm.olympic.cz/2019/sport/76-orientacni-beh a na webu závodu
https://www.vlio.cz/ODM2019/

Vyhlášení

„Květinové“ vyhlášení: vždy co nejdříve po ukončení závodu v centru závodu.
Vyhlašuje se 1. – 6. místo
Medailové vyhlášení: vždy večer dle rozpisu ODM 2019 - zajišťuje Liberecký
kraj

Protesty

Oficiální protest písemně s vkladem 200,- do rukou hlavního rozhodčího
závodu

Funkcionáři

Ředitel

Přemek Škoda

Hlavní rozhodčí

Tomáš Kopec (sprint), Michl Matějů (krátká trať),
Michal Horáček (štafety)

Stavitel tratí

Jiří Martan (sprint), Michl Horáček (krátká trať),
Michal Matějů (štafety)

Jury

Bude oznámena na první poradě 23.6.2019

Mytí, WC

V centrech závodů, bude označeno

Občerstvení

V cíli balená voda

První pomoc

V centrech závodů

Předpis

Závodí se dle platných pravidel ČSOS

TRÉNINK

(11:00-15:00)

Centrum

Areál kolejí TUL, parkoviště 50.7685456N, 15.0877019E

Mapy

Jsou připraveny 2 mapy – (SPRINT a lesní OB). Vodovzdorně upraveny
(PRETEX)
-

KOLEJE 1:4 000 ekv. 2 m, A4
VÝŠINA 1:10 000 ekv. 5 m, A5
Výdej map na info-pointu ODM v Harcově 50.7706761N, 15.0875303E

SPRINT
Centrum

Areál TUL, Univerzitní náměstí , souřadnice 50.7729964N, 15.0750794E – pro
doběhnuvši závodníky je k dispozici učebna za menzou – bude značeno.

Doprava

Odjezd od ubytování dle rozpisu LK2

Prezentace

Neděle 23.6. 2019 20:30, Internát Truhlářská ulice – výdej startovních čísel

a porada vedoucích
Karanténa

Sportovní hala TUL , Stodolní , souřadnice 50.7690747N, 15.0869133E .
Vedoucí a trenéři dostanou instrukce, jak se přesunout do centra závodů
(pěšky cca 20 minut). Vedoucí a trenéři, kteří byli v centru závodu (v cíli) již
nesmí do prostoru předstartu a karantény.
Z karantény budou průběžně odváženy osobní věci závodníků do cíle.

Mapa

Tulka, 1:4000 ekv. 2m, A4 autor Jiří Daněk a Miroslav Horáček, vodovzdorně
upravena – PRETEX

Start

00 – 10:00, vzdálenost Karanténa – Start 1300 m po modrých fáborkách,
intervalový start, startovní interval 1 min, doba průchodu startovním
prostorem 3 minuty

Startovní čísla

Závod se běží se startovními čísly. Každý závodník obdrží 2 startovní čísla a je
povinen si je umístit viditelně na hruď a záda.

Délky tratí

Viz společná tabulka

Časy vítězů

Předpokládané časy vítězů 12 – 14 minut

Limit

30 min

Popis terénu

Univerzitní areál, les, parky, městská zástavba.

Popisy kontrol

K dispozici na startu v 2. koridoru

Zvláštní mapové
značky

zelený křížek – vývrat
zelené kroužek – velký význačný strom
černý křížek – jiný umělý objekt
černé kolečko – odpočívadlo
zelená tečka – význačný keř nebo malý strom
modrý kroužek - studna

Zakázané prostory

Veškeré prostory mezi ulicemi Vítězná, Masarykova, Riegrova, Alšová a
Husova, mimo značené cesty na start. V prostoru před startem bude

vyznačený prostor pro rozběhávání. Závodník, který dokončil závod nesmí
opustit cílový prostor resp. budovu menzy.
Výběr map

Mapy se v cíli nevybírají

Omezení oblečení

Zákaz obuvi s hřeby

WC

Pouze v karanténě

KRÁTKÁ TRAŤ
Centrum

Základní škola logopedická, Elišky Krásnohorské souřadnice 50.7845022N,
15.0772361E , zákaz vstupu do budovy s hřeby
Je možno stavět krajské tunely

Doprava

Odjezd od ubytování dle rozpisu LK

Prezentace a

Pondělí 24.6. 2019 19:00, Internát Truhlářská ulice – výdej startovních čísel a

porada vedoucích

soupisek na štafety

Mapa

1:10000 ekv. 5 m, vodovzdorně upravena – PRETEX

Start

00 – 14:00, vzdálenost Centrum-Start 1300m po modrých fáborkách
start intervalový, startovní interval 2 min, doba průchodu startovním
prostorem 3 minuty

Mapa

Lesní koupaliště, 1:10000 ekv. 5 m, A4,autor Miroslav Horáček , vodovzdorně
upravena – PRETEX

Startovní čísla

Závod se běží se startovními čísly. Každý závodník obdrží 2 startovní čísla a je
povinen si je umístit viditelně na hruď a záda.

Délky tratí

viz společná tabulka

Časy vítězů

Předpokládané časy vítězů 30 minut

Limit

60 min

Popis terénu

Kopcovitý, členitý, se středně hustou sítí lesních cest a pěšin, s množstvím
kamenů a skalních srázků, s horskou podložkou stěžující průběžnost,
v prostoru jsou oblasti se sníženou průběžností s mladším porostem.

Popisy

k dispozici na startu v 2. koridoru

Zvláštní mapové

zelený křížek – vývrat

značky

zelené kroužek – výrazný strom

Zakázané prostory

Veškeré lesní prostory v okolí ZŠ mimo značené cesty na start

Výběr map

Mapy se vybírají a budou se vydávat po startu posledního závodníka od 15:00

Omezení oblečení

Bez omezení

WC

V centru závodu v budově školy a cca 300 m pře startem

SMÍŠENÉ ŠTAFETY
Centrum

Rekreační a sportovní areál Vesec, plocha před správní budovou, souřadnice
50.7262533N, 15.0669594E
Je možno stavět krajské tunely

Doprava

Odjezd od ubytování dle rozpisu LK

Prezentace a

Středa 26.6. 19:00 , Internát Truhlářská ulice – výdej startovních čísel

porada vedoucích
Soupisky štafet

Nutné odevzdat v úterý 25.6.do 16:30 v prostoru cíle krátké trati na předem
připravených formulářích, formuláře budou distribuovány na schůzce
vedoucích týmů pro krátkou trať, další změny možné jen ve výjimečných
případech, nejpozději hodinu před startem

Mapa

Špičák, 1:4 000, ekv. 2 m, A4, stav červen 2019, autor Miroslav Horáček,
vodovzdorně upravena – PRETEX

Start

DH12 10:00
DH14 11:00

Pořadí úseků

D-H-D-H

Startovní čísla

Závod se běží se startovními čísly. Každý závodník obdrží 2 startovní čísla a je
povinen si je umístit viditelně na hruď a záda.
HD12 mladší žáci a žákyně

1-14

HD14 starší žáci a žákyně

21-34

Délky tratí

viz společná tabulka

Časy vítězů

Předpokládané časy vítězů 10 až 13 minut na úseku

Limit

120 min na štafetu

Popis terénu

Terén je zčásti tvořen loukami a části lesíky s různým typem vegetace a
terénních útvarů. V jedné části lesa jsou vyježděné cestky od terénních
motorek, také na louce je patrná motokrosová dráha, v mapě jsou tyto cesty
zakresleny. Doporučujeme zakrytí dolních končetin.

Průběh závodu

Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví cca 4
minuty před startem své kategorie. Na vstupu do tohoto prostoru si vynulují
a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na
začátek orientace. Závodník dobíhající od sběrné kontroly na předávku orazí
cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj
čip a odevzdá mapu. Závodníci dalších úseků si před vstupem do
předávajícího prostoru si vynulují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci
dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným se
svým startovním číslem. Poté pokračují povinným úsekem na začátek

orientace. Všechny kategorie mají na trati diváckou kontrolu. Pořadí štafet
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.
Vzorová předávka

V 9:40

Povinné úseky

Označené oranžové fáborky nebo koridory:
Start – mapový start, cca 60 m

Zakázané prostory

Veškeré prostory mimo centrum dle plánku

Doporučené obutí

Obuv se špunty nebo obuv s hřeby, doporučujeme krytí dolních končetin

Karanténa

Není

Popisy kontrol

Pouze na mapě

Výběr map

Mapy se vybírají a budou se vydávat po startu posledního závodníka od cca
12:30 – bude upřesněno rozhlasem

