Český pohár, žebříček A – zkrácená klasická trať
Pokyny
Pořádající orgán: Český svaz orientačního sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu.
Pořádající subjekt: SK Severka Šumperk (SSU), Magnus Orienteering (ASU).
Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na zkrácené klasické trati.
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím
sekce OB 2021 s případnými modifikacemi uvedenými v aktuálních sděleních sekce OB vynucenými
hygienicko-protiepidemickými opatřeními.
Funkcionáři:
•

ředitel závodu: Zdenka Králová,

•

hlavní rozhodčí: Luděk Krtička (R1),

•

stavitel tratí: Marin Poklop (R1).

Datum konání: 13. 6. 2021.
Centrum závodu: Vojtíškov (část obce Malá Morava), louka na horním okraji obce
https://mapy.cz/s/bunalereda.
Parkování a organizace příjezdu:
•

obcí Vojtíškov vede úzká silnice, dbejte na bezpečnost a na pokyny pořadatelů,

•

auta vyjedou nahoru k centru, cestující rychle vystoupí a vyloží si věci a řidiči sjedou dolů na
parkování,

•

na rychlý průběh vysedání a vykládání budou dohlížet pořadatelé, neblokujte místo a připravte se na
rychlý výsadek,

•

na parkovací plochy v dolní části obce budou auta navigována organizátory,

•

kluby ubytované na Penzionu Sport parkují přímo u penzionu (autobus i auta), doporučujeme
zaparkovat přímo u penzionu a dojít pěšky na shromaždiště, ulehčíte provozu,

•

na parkování můžete zajet přímo (bez výjezdu nahoru),

•

pěší cesta z parkování na shromaždiště bude značena.

Vstupní filtr: všichni účastníci budou při vstupu zkontrolováni, zda mají na ruce kontrolní pásky (obdrželi při
vstupu v sobotu), pokud ne, musí absolvovat stejnou vstupní proceduru jako v sobotu (viz pokyny na
12. 6.).
Prezentace: online předem, v centru pouze změny čipů, do 9:00 hod.

Vzdálenosti:
•

parkování ve spodní části obce Vojtíškov – centrum: 2 km, převýšení 150 m, značeno oranžovými
fáborky,

•

centrum – start: vzdálenost 1600 m, 100 m převýšení, značeno modrobílými fáborky,

•

centrum – cíl: 0 m.

Startovní listiny: zveřejněny na stránkách závodu, na shromaždišti, na startu.
Parametry tratí: zveřejněny zde a samostatně na stránkách závodu, směrné časy dle SŘ sekce OB ČSOS,
zkrácená na 70–80%.
kategorie

délka [km]

převýšení [m]

počet kontrol

D16A

4,8

225

11

D18A

5,6

285

15

D20A

6,6

315

14

D21E

7,6

360

18

H16A

6,7

295

15

H18A

7,5

330

15

H20A

7,9

380

18

H21E

10,1

525

24

Startovní čísla: všichni závodníci běží se startovními čísly, která si vyzvednou samoobslužně na startu.
Závodníci jsou povinni umístit startovní číslo viditelně na hruď. Startovní čísla budou ve startovních
listinách (po doběhu v cíli budou startovní čísla vybírána).
GPS: Vybraní závodníci běží s GPS jednotkami, které jim budou vydány včetně vestiček na Startu. Všichni
vybraní závodníci jsou povinni vyzvednout si GPS jednotky před vstupem do startovních koridorů.
Seznamy vybraných závodníků budou zveřejněny na webových stránkách závodu a v centru. Je
zakázáno s GPS jednotkami manipulovat, aby nedošlo k vypnutí, jednotky budou vybírány po doběhu
v cíli.
Odkazy na GPS tracking budou zveřejněny ve 13:35 hod.
Popisy kontrol: k odběru samoobslužně na shromaždišti, jsou také vytištěny na mapách.
Start: Intervalový start, 00 = 10:30 hod., všechny kategorie startují dle startovní listiny.
UPOZORNĚNÍ: na startu není žádné WC, využijte možnosti na shromaždišti! Musí po nás zůstat čistý
les, abychom se sem mohli v budoucnu vrátit! Děkujeme za pochopení. Na startu k dispozici rozlévaná
voda.
Organizace startu:
•

Vstup do startovního koridoru 3 minuty před vlastním startem.

•

1. pole koridoru: závodníka dle startovní listiny, nulování SI.

•

2. pole koridoru: CHECK.

•

3. pole koridoru: SIAC test, odběh vyznačeným koridorem k mapám a mapovému startu.

Občerstvení během závodu: na trati je na postupech umístěno několik občerstvovaček. Je přísně zakázáno
během závodu odhazovat jakýkoliv odpad (např. obaly od energetické výživy) mimo samotnou
občerstvovačku!
Mapa: Woitzdorf, měřítko 1:10 000, E = 5 m, stav jaro 2021, ISOM 2017-2, formát A3, vodovzdorný tisk
(YUPO 120g), tisk NORD Service, hlavní kartograf Luděk Krtička, mapovali Radim Ondráček a Ivo
Habán.
Terén: Horský les v nadmořské výšce od 620 do 950 m.n.m., množství uměle vytvořených kamenných kup,
bažinky, balvanová pole, ve vyšších partiích horské hustníky.
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky budou nastaveny do režimu BEACON
umožňující bezkontaktní ražení čipy SIAC do vzdálenosti minimálně 30 cm. V případě selhání
elektronického systému je závodník povinen razit kleštěmi do mapy a tuto skutečnost nahlásit
neprodleně po doběhu v cíli. Jednotka SIAC Battery test ke změření baterie v čipech SIAC bude
umístěna v centru závodu u informačních tabulí.
Zakázané prostory: prostory kolem centra a cesty na start jsou závodním prostorem a vstup do nich je
zakázán.
Povinné úseky: budou vyznačeny koridory, případně fáborky: start – začátek orientace, sběrná kontrola – cíl.
Časový limit: 150 minut.
Cíl: závodníci po doběhnutí musí vyčíst čip, odevzdat číslo a GPS, odevzdat mapu do připravených
klubových tašek a obdrží 0,5 l balené vody. Uzavření cíle v 16:00 hod.
Výdej map: ve 13:35 hod.
WC: TOI TOI na shromaždišti, na startu WC není!
Mytí: cisterna a umyvadla na shromaždišti.
Dezinfekce: bude umístěna v dostatečném množství před toaletami, ve vstupním filtru, v cíli, u vyčítání čipů
a na dalších místech, dodržujte pravidla a dbejte pečlivé hygieny.
Školka: pořadatel nezajišťuje.
Výsledky: průběžné online (https://liveresultat.orientering.se), konečné na webu závodu a v IS ORIS.
Jury: Petržela Jan (PHK9200), Kozáková Zdenka (TBM7952), Wolf Daniel (TUR9100).
Protesty: písemně doložené vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 25.1;
mailem dle Pravidel OB čl. 25.2 na adresu zaves@email.cz.
První pomoc: závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta na shromaždišti.
Občerstvení: poblíž shromaždiště stánek se základním občerstvením (káva, koláčky, limo, pivo, jídla atd.).
Stánek se sportovními potřebami: prodej zajišťuje O-Run, propagační stánek koloběžek Kostka.
Vyhlášení: v 15:00 hod. na shromaždišti.
Upozornění: prodejní a propagační činnost pouze s předchozím souhlasem ředitele závodu, závodníci startují
na vlastní nebezpečí.
Covid info: dodržujte důsledně všechna současná epidemiologická pravidla související s Covid-19, dodržujte
rozestupy, využívejte nádoby s desinfekcí.

Ochrana osobních údajů: Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů
a v informačním systému 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 to, prosím, explicitně
fotografovi.

Přejeme vám mnoho úspěchů na trati a příjemně strávený závodní víkend.
Pořadatelé z SK Severka Šumperk a Magnus Orienteering

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Plánek centra

Parkování a cesta na shromaždiště

