Český svaz orientačních sportů
Slavia Liberec orienteering, z.s.
Český pohár štafet 2019 Česká liga klubů 2019

POKYNY – ŠTAFETY – 15.09.2019
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Slavia Liberec orienteering, z.s.

Datum:

15.9.2019 (sobota)

Centrum / shromaždiště:

Český Dub, část Malý Dub, soukromá louka, 50.6715519N,
14.9777461E, mapa

Shromaždiště je na louce a je zde vyčleněný dostatek místa pro postavení oddílových
stanů. Nestavte prosím oddílové stany mimo pořadatelem vymezené území. Vzhledem ke
složitým vlastnickým vztahům váš žádáme, abyste respektovali pokyny pořadatelů a
především nevstupovali do zakázaných prostorů. Jedině tak nám umožníte tento prostor
využít k pořádání závodů i v budoucnosti. Děkujeme.
Viz. plán shromaždiště v příloze
Druh závodu:

Český pohár štafet 2019, Česká liga klubů 2019

Typ závodu: závod tříčlenných štafet s hromadným startem.
Kategorie:
Český pohár štafet - D18, D21, H18, H21
Ostatní – D12, D14, D105, D135, D165, D195, H12, H14, H105, H135, H165, H195, MIX
Příjezd / dopravní omezení: příjezd na parkoviště bude značen z Českého Dubu.
Parkování: organizované pořadatelem, dostatek místa pro všechny.
Pro hladký průběh parkování dbejte prosím jejich pokynů!
Osobní automobily: Osobní automobily parkují na pořadatelem vymezené ploše v těsné
blízkosti shromaždiště - viz plánek shromaždiště. Příjezd na parkoviště je vyznačen. Všichni
závodníci, kteří přijedou osobními automobily musí využít parkoviště určené pro závod,
včetně karavanů!
Pozor: Příjezd aut do 11:00 bude jednosměrný, nebude umožněn odjezd z parkoviště.
Parkovné bude vybíráno ve výši 20 Kč pro 3 a více osob v autě a 40 Kč pro 2 a méně osoby
v autě.

Autobusy: Závodníci, kteří přijedou autobusem vystoupí 600 m od centra závodu a dojdou
po polní cestě do centra. Parkovat autobusy lze na plní cestě nebo odjet do Českého Dubu na
náměstí. Respektujte prosím pokyny pořadatelů! Při odjezdu bude možné objet stojící bus
částečně po louce, parkování je tam ale zakázáno!
Prezentace:

v centru závodu štafet v Kořenově 13.9. (štafety TUR), 09:00 – 10:00
V centru sprintu v areálu SčVaK Český Dub, 14:00 – 15:00
Na shromaždišti 8:00-9:00

Soupisky: Soupisky je nutno vyplnit prostřednictvím informačního systému ORIS, a to do
soboty 14.9.2019 do 20:00 hodin. Na prezentaci již budou prováděny pouze nutné změny.
"Prosíme o respektování označení štafet podle výkonnosti." Podle označení štafet budou
vydávány GPS jednotky.
Vzdálenosti: parkoviště os. aut – centrum: 0 m
výstup a parkování busů – centrum: 600 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m
Start: 00 = 10:00, ve vlnách dle rozpisu
Startovní vlny
10:00 H21
10:05 D21
10:10 H18
10:15 D18
10:20 H14, D14, D135
10:25 H12, D12, H135
10:30 H105, D105, H165, D165, H195, D195, MIX
Případný hromadný start posledních úseků zbylých štafet bude ohlášen rozhlasem.
Startovní čísla: všichni závodníci startují se startovními čísly. Závodníci jsou povinni připevnit
si startovní čísla viditelně na hruď. Bez startovního čísla nebude závodník puštěn na závod.
Startovní čísla: Budou stejná jako na závodě v TUR (14.9.). Štafety, které nestartovaly
v sobotu si startovní čísla vyzvednou na prezentaci v neděli. Závodníci jsou povinni připevnit
si startovní čísla viditelně na hruď.
Kategorie
H21
D21
H18
D18
H14
D14

čísla
1 – 75
101 – 145
301 – 348
351 – 400
401 – 440
451 – 490

H12
501 – 540
D12
551 – 590
H105
601 – 615
D105
721 – 730
H135
621 – 645
D135
771 – 785
H165
651 – 660
D165
786 – 790
H195
671 – 675
D195
791 – 795
MIX
801 – 840
Startovní čísla se po doběhu v cíli vybírají.
Omezení obutí: bez omezení
Způsob ražení: SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do
režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Jeden SI-čip
nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického ražení razí
závodníci do R-políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli.
Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje.
Ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 40 Kč/závod
Vyčítání čipů bude umístěno v bezprostřední blízkosti cíle.
Terén: Kontinentální podhorský se středně hustou sítí komunikací, členitý prostor s
dominantním hlavním údolím větvícím se do několika bočních údolí, místy terénní detaily
(jámy, prohlubně), prostorem prochází jedna z čedičových žil známá pod názvem Malá
Čertova zeď, vlivem těžby jsou v okolí žíly umělé terénní útvary, les převážně jehličnatý,
místy smíšený a vlivem těžby dřeva porostově rozmanitý. Převýšení mezi nejnižším a
nejvyšším bodem prostoru je 150 m.
Mapa: Rasova rokle, 1:10 000, E=5m, ISOM2017-2, stav srpen 2019, mapoval: Ivo Habán
tisk: Reklamy Jilemnice, digitální tisk, rozměr: A4
Mapy jsou vodovzdorně upraveny (PRETEX)
Zvláštní mapové značky:
Černý křížek – jiný umělý objekt
Zelený křížek – vývrat
Hnědý trojúhelník – plošinka
Popisy kontrol: pouze na mapách.
Zakázané prostory: veškeré lesní prostory kolem prostor parkoviště a centra závodu,
Některé tratě mají v blízkosti postupu silnici 3. třídy, po které je zakázáno běžet. V mapě
značeno. Bude kontrolováno.

Některá místa v mapě jsou vyznačena jako zakázaný prostor, tato místa budou označena
páskou. Porušení bude kontrolováno.
Sběrná kontrola není veřejná.
Nedodržení zakázaných prostorů je důvodem k diskvalifikaci.
Povinné úseky:
-

Start až mapový start (začátek orientace)
Divácká úsek mezi kontrolami 57 – 61
Cílový koridor od rohu louky na předávku resp. do cíle

Povinné úseky jsou značeny koridory. Dodržování povinných úseků bude kontrolováno
pořadateli. V případě jejich nedodržení bude závodník (a štafeta) diskvalifikován.
Průběh závodu:
Závodníci 1. úseků startují hromadně z vymezeného prostoru, kam se po vynulování a
zkontrolování SI-čipu dostaví 3 minuty před startem své kategorie.
Všechny kategorie absolvují koridorem vyznačený povinný úsek od místa hromadného
startu/předávky k mapovému startu, který je vyznačen lampionem.
Všechny kategorie probíhají vyznačeným diváckým úsekem podél shromaždiště.
Postup ze sběrné kontroly není značený. Závodníci nabíhají do koridoru, který ústí na roh
louky a dále běží koridorem. Na vyznačeném místě odhazují mapu a pokračují na předávku
resp. do cíle (3.úseky). Až po naražení cílové kontroly dotykem ruky předávají štafetu.
Závodníci 2. a 3. úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj
čip. Závodníci 2. a 3. úseků si po předávce odebírají mapu samoobslužně ve vyznačeném
prostoru (mapa je viditelně označena číslem štafety a úseku – dbejte prosím důrazně na
odběr správné mapy štafety – číslo štafety, úsek štafety) a koridorem pokračují na mapový
start, který je vyznačen lampionem.
U závodníků posledních úseků rozhoduje o umístění pořadí na cílové čáře, které určí cílový
rozhodčí. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí
závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku oražení cílové jednotky. Všichni
závodníci jsou povinni si vyčíst neprodleně po doběhu svůj čip.
Vzorový start prvních úseků a vzorová předávka bude provedena 9:40.
Předp. časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.
GPS tracking: Členům vybraných štafet kategorie D21 a H21 budou přiděleny GPS jednotky,
s nimiž jsou povinni absolvovat závod. Seznam vybraných štafet bude zveřejněn na stránkách
závodu. Závodníci si v centru u prezentace 10 – 30 minut před startem vyzvednou vestu.
Následně se 5 – 10 minut před startem znovu dostaví k prezentaci, kde jim pořadatel
nainstaluje GPS jednotku do vesty. V případě výrazné ztráty štafety bude na dalších úsecích
GPS jednotka přidělena jiným štafetám. O této změně budou závodníci informováni
rozhlasem. Závodníci odevzdají GPS jednotku i s vestou ihned po doběhu na prezentaci. GPS
záznam bude zpřístupněn po ukončení nedělního závodu.

Občerstvení: v cíli po doběhu voda, voda se sirupem, iontový nápoj.
Ubytování: Ubytování z pátku na sobotu bylo řešeno individuálně. Pokyny k ubytování ze
soboty na neděli budou umístěny do obálek na prezentaci.
Lokace ubytovacích prostor:
ZŠ Český Dub – tělocvična - 50.6605528N, 14.9966856E; sokolovna Český Dub – hala +
ubytovna - 50.6609269N, 14.9949958E; ZŠ a MŠ Osečná – chatky - 50.6937783N,
14.9179519E; Podještědský sportovní areál Český Dub – pokoje a šatny - 50.6540914N,
14.9923458E; Sportovní hala Hodkovice – tělocvična - 50.6702944N, 15.0924458E.
Parametry tratí:
H21 8.45 km / 395 m / 26 k
D21 5.95 km / 310 m / 19 k
H18 7.11 km / 340 m / 23 k
D18 5.32 km / 210 m / 17 k
H105 6.97 km / 385 m / 20 k (5.90 km / 285 m / 18 k)
D105 4.64 km / 220 m / 16 k (4.20 km / 190 m / 15 k)
H135 6.00 km / 330 m / 19 k (5.30 km / 220 m / 18 k)
D135 4.17 km / 210 m / 14 k (3.20 km / 240 m / 11 k)
H165 4.99 km / 250 m / 15 k (4.10 km / 210 m / 14 k)
D165 4.14 km / 190 m / 14 k (3.50 km / 160 m / 11 k)
H195 4.03 km / 210 m / 15 k (3.10 km / 140 m / 13 k)
D195 2.75 km / 120 m / 11 k (2.20 km / 80 m / 9 k)
H14 4.31 km / 170 m / 17 k
D14 3.83 km / 140 m / 15 k
H12 2.93 km / 120 m / 11 k
D12 2.74 km / 120 m / 14 k
MIX 4.26 km / 180 m / 16 k

Veteránské kategorie mají druhé úseky kratší. Údaj v závorce udává parametry druhého
(kratšího) úseku.
Časový limit: 240 minut, uzavření cíle v 14:30.
Vyhlášení vítězů: cca v 13:30 – 14:00. Bude upřesněno rozhlasem. Vyhlašováni budou
závodníci na prvních třech místech ve všech kategoriích (vyjma kategorie MIX).
Zdravotní zabezpečení: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská
první pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou
pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Stánkový prodej: občerstvení je zajištěno cateringovou společností s bohatým sortimentem
jídel a pití. V centru bude také oddílový stánek VLI „U loupežníka“ s nabídkou teplých nápojů
(čaj, káva), studených nápojů (pivo, limo) a s drobnými sladkými a slanými pochutinami.
V aréně budou také prodejní stánky se sportovním zbožím.
Mytí: cisterna a lavory.
WC: dostatek TOI-TOI v centru, neznečišťujte prosím okolí shromaždiště!

Školka: v centru závodu bude v provozu školka pro nejmladší orienťácké naděje. Žádáme
rodiče, aby děti umisťovali do školky pouze na nezbytně nutnou dobu. Svačinku a pití
nezajišťujeme.
Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Konečné výsledky budou
zveřejněny na stránkách závodu, resp. v informačním systému ORISu.
Výdej map: výdej map po hromadném startu zbývajících úseků.
Protesty: písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail: premek.skoda@seznam.cz
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem
ředitele závodu.
Jury: Poklop Martin SSU8802, Pachnerová Dominika CHA7750, Kolínová Kristýna DKP8450

Hlavní pořadatelé:

ředitel: Petr Kruliš (R3)
hlavní rozhodčí: Přemek Škoda (R1)
stavitel tratí: Petr Henych (R2)

Ochrana osobních údajů: 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 klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě,
že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte toto, prosím, explicitně řediteli závodů.
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního
běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2019.
Poděkování: Pořadatelé velmi děkují vlastníkům lesa a pozemků za vstřícnost a umožnění
uspořádání závodů.

