POKYNY
2. a 3. závodu Ještědského žebříčku a Mistrovství Ještědské oblasti ve sprintu
a veřejného závodu v orientačním běhu
Společné pokyny
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Zařazení do soutěží:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
Slavia Liberec orienteering (VLI)
2. závod žebříčku JO, Krátká trať s rank. koeficientem 1,00 (dopoledne)
3. závod žebříčku JO a OM ve Sprintu s rank. koeficientem 1,02 (odpoledne)

Datum:
Centrum:

sobota 2. dubna 2016
Hodkovice nad Mohelkou, koupaliště, GPS 50.6709664N, 15.0934553E
V prostoru shromaždiště lze postavit oddílové stany.
značeno od sjezdu 35 rychlostní komunikace R35 k parkovištím P1 (GPS
50.6698931N, 15.0940053E), P2 (GPS 50.6677047N, 15.0939983E) a P3 (GPS
50.6667808N, 15.0970972E) u firmy Tenneco (Monroe) a po jejich naplnění k P4 –
pravá krajnice Liberecké ul. (od druhého kruhového objezdu směr Záskalí GPS
50.6687928N, 15.0858128E) – viz. obrázek. Odtud žluté fáborky ke koupališti.
Parkování zdarma. Není možné parkovat mimo tato vyhrazená místa - jinak
postih policií ČR!!! Dbejte pokynů pořadatelů.
parkoviště – centrum 100-800 metrů
v den závodu 8:00 - 9:00 hod. na shromaždišti, pro příchozí do 10:00 hod.
Kluby se správně uhrazeným startovným na prezentaci nemusí.
Přehled uhrazených plateb v ORIS bude průběžně doplňován.
Prezentace pro závodníky ve sprintu, kteří neběží KT, je možná 12:00 – 13:00 hod.
na shromaždišti. Příchozí do 14:00 hod.
Přihlášky na prezentaci jen dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 50% (s
výjimkou kategorií D10L, H10L, HDR, P a T)
viz obrázek. Tzn. veškeré lesní prostory severně od centra, kromě pořadatelem
vyznačené cesty na start + městská zástavba jižně od ulic Mánesova a
Českodubská. Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací!

Parkování:

Vzdálenosti:
Prezentace:

Zakázané prostory:

Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu JO
Popisy kontrol:
v centru závodu u informačních tabulí.
Systém ražení:
elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou).
V případě selhání SI použijte na mapě políčka R pro ražení kleštěmi. V případě
ztráty nebo nevrácení půjčeného čipu bude požadována náhrada 700 Kč.
Zdravotní služba:
na shromaždišti
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány online na http://vlio.cz/live/ a zároveň
klasicky vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky budou zveřejněny v ORIS a
na http://www.vlio.cz/oz160402/
Občerstvení:
po závodě na shromaždišti voda a voda se šťávou,
WC, mytí:
v areálu shromaždiště k dispozici pevné záchody. Mytí: lavory.
Předpis:
závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k
soutěžím JO.
Stravování:
v centru závodu bude zajištěn restaurační a stánkový prodej s odpovídajícím
sortimentem. Možnost obědů.
Upozornění:
všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Pokyny pro Krátkou trať
Vzdálenosti:

centrum – start 1 500 metrů, 90 metrů převýšení, modrobílé fáborky cesta vede
kolem cíle
centrum - cíl 400 metrů,
Popis terénu:
kopcovitý, s terénními detaily a skalními srázy o výšce až 20 metrů, středně hustá
síť komunikací, převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, přibližně 30% prostoru
se sníženou průběžností.
Mapa:
Kozí Brada 1:10 000, E= 5m, A4
mapoval: Miroslav Horáček, stav 3/2016, nebude vodovzdorně upravena, na startu
k dispozici PE obaly.
Zvláštní map. značky: význačný strom O, vývrat x

Start 00:

Upozornění:

Povinný úsek:

Cíl:
Časový limit:
Vyhlášení výsledků:

Jury:
Protesty:
Funkcionáři:

9:30 hod. intervalový,
Kategorie HDR, P a T startují na libovolný čas ve zvláštním koridoru se startovací
krabičkou od času 00 do 90 min.
Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 min před svým startem,
v koridoru je povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu, po startu je
povinný úsek na mapový start (začátek orientace) označený v terénu lampionem.
cestou na start závodníci přecházejí silnici Hodkovice - Záskalí, dbejte zvýšené
opatrnosti a pokynů pořadatelů. Cesta na start vede po hranici závodního prostoru a
její nedodržení (vstup do závodního prostoru) bude trestáno diskvalifikací.
během závodu mají všichni závodníci povinný úsek značený červenobílými
fáborky, během kterého přebíhají silnici Hodkovice – Záskalí. Přeběh bude
zajištěn pořadateli, přesto dbejte zvýšené opatrnosti!
závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, vyčítání a mezičasy v centru,
mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte pravidlo fair play!
90 min
průběžně od 13:00 hod. dle pokynů pořadatele. U žákovských kategorií DH10,
DH10L, DH12, DH14 a DH21L budou vyhlášeni tři nejlepší. Všichni v kategorii HDR
obdrží cenu v cíli.
Dominika Pachnerová (CHA), Vojtěch Peterka (LLI), Pavel Dikoš (BOR)
písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům na adresu: Ladislav Ježek, Ruprechtická 157, 46001 Liberec 1
ředitel:
Petr Karmazín
hlavní rozhodčí:
Ladislav Ježek R3
stavitel tratí:
Michal Horáček R2

Pokyny pro sprint
Vzdálenosti:

Centrum – start
600 metrů, 0 m převýšení, modrobílé fáborky
Centrum - cíl
500 metrů, 0 m převýšení, červenobílé fáborky
Popis terénu:
celá trať ve městě. Doporučená je silniční obuv, obuv s hřeby je zakázána.
Mapa:
Hodkovice 1:4 000, E= 5m, A4
mapoval: Libor Bednařík, stav 3/2016, bude vodovzdorně upravena, PE obaly.
Zvláštní map. značky: O plakátovací sloup, el.pilíř
X herní prvek, lavička
Start 00:

Upozornění:

Cíl:
Časový limit:
Vyhlášení výsledků:

Jury:
Protesty:

Funkcionáři:

14:30 hod. intervalový,
Kategorie HDR, P a T startují na libovolný čas ve zvláštním koridoru se startovací
krabičkou od času 00 do 70 min.
Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 min před svým startem,
v koridoru je povinen provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu, po startu je
povinný úsek na mapový start (začátek orientace) označený v terénu lampionem.
V oblasti startu je vyznačen prostor závodu páskou a cedulemi – prosím
dodržujte zákaz vstupu! Pro rozběhání využijte cestu na start, popř. přilehlé
sídliště. Využijte též WC na shromaždišti, na startu WC není a není zde ani
žádná adekvátní možnost.Upozornění:
Dbejte patřičné opatrnosti při pohybu v ulicích města, závod se koná za plného
(i když slabého) provozu bez omezení – auta mají vždy přednost!
závodník ukončí závod oražením cílové jednotky, vyčítání a mezičasy v centru,
mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte pravidlo fair play!
50 min.
průběžně od 16:30 hod. dle pokynů pořadatele. U kategorií DH10, DH10L, DH12,
DH14, DH16, DH18, DH20 a DH21L budou vyhlášeni tři nejlepší. U ostatních
mistrovských kategorií bude vyhlášen vítěz.
Dominika Pachnerová (CHA), Vojtěch Peterka (LLI), Pavel Dikoš (BOR)
písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům na adresu: Přemek Škoda, Aloisina výšina 643,
460 15 Liberec 15
ředitel:
Petr Karmazín
hlavní rozhodčí:
Přemek Škoda R1
stavitel tratí:
Jiří Martan

Poznámka: Mapa pro odpolední Mistrovství Ještedské oblasti ve sprintu je v mapovém klíči ISSOM 2007 a
platí jeho pravidla. Pro bližší seznámení s ním doporučujeme prostudovat tuto pomůcku pro Brněnskou
zimní ligu, která specifika klíče ISSOM 2007 vysvětluje:
http://bzl.adamna.net/images/BZL_pro_zacatecniky_10.gif

