POKYNY PRO ÚČASTNÍKY
3. a 4. závodu Českého poháru štafet 2012,
3. a 4. závodu České ligy klubů 2012, 2. závod Hanáckého žebříčku štafet a
oblastní mistrovství HO štafet pro kategorie D18, D21, H18, H21 (sobota),
veřejného závodu štafet,
1. závodu Sprint cupu 2012, 3. závodu Žebříčku A – sprint,
veřejného závodu
závodu World Ranking Event
ČEZ Challenge Cup
Společné pokyny
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekty:

SK Prostějov a SKUP v Olomouci, oddíly OB

Datum:

26. května 2012 – sobota:
27. května 2012 – neděle:

Ubytování:

dopoledne – štafety
odpoledne – sprint, WRE
dopoledne – štafety

Pro ty, kteří si ubytování objednali a zaplatili, je zajištěno nouzové ubytování
ve školních tělocvičnách a třídách. Vedoucí oddílů (resp. oblastí) obdrží pro
každého ubytovaného při prezentaci ubytovací poukazy (resp. identifikační
kartičky - družstva žáků), kterými se budou prokazovat při vstupu do školy.
Jsou zajištěny dvě základní školy – ZŠ Osecká a ZŠ Hranická, obě v Lipníku
nad Bečvou. Na obou ubytovacích místech je pouze omezený počet sprch –
využijte, prosím, možnosti mytí na shromaždištích. Dodržujte pořádek.
V případě jakéhokoli problému se obraťte na službu pořadatele, která bude mít
stanoviště u hlavního vchodu do školy.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V době od 22.00 do 6.30 bude hlavní vchod
uzamčen a bude hlídán bezpečnostní agenturou! V případě, pozdního
návratu/dřívějšího odchodu vám, na požádání, pracovník bezpečnostní
agentury dveře odemkne. Nezapomeňte si však vzít s sebou ubytovací
poukaz ubytování nebo identifikační kartičku. Osoby, které se neprokáží
ubytovacím poukazem nebo identifikační kartičkou, nebudou do školy
vpuštěny!
Obě školy je nutno opustit nejpozději v neděli 27.5. do 10.00 hodin.
Časový harmonogram provozní doby škol (nouzového ubytování) :
Pátek 25.5.

Sobota 26.5.

20.00 – 22.00 vchod otevřen, služba OB
22.00 – 06.30 vchod uzamčen, otevření pouze po dohodě při
nahlášeném pozdním příjezdu
06.30 – 10.00 vchod otevřen, služba OB
10.00 – 18.00 ŠKOLY UZAVŘENY
18.00 – 22.00 vchod otevřen, služba OB
22.00 – 06.30 vchod uzamčen, hlídá bezpečnostní agentura,
otevření pouze na požádání

Neděle 27.6.
Stravování:

06.30 – 10.00 vchod otevřen, služba OB

Pro ty, kteří si stravování objednali a zaplatili, je zajištěno stravování ve školní
jídelně při ZŠ Osecká. Výdej stravy pouze na základě předložených stravenek,
které obdrží vedoucí oddílů (resp. oblastí) při prezentaci. Jídelníček:
Pátek večeře:
1. Polévka, kuřecí řízek s bramborovou kaší, nápoj
Sobota večeře
1. Polévka, kuřecí přírodní plátek, zeleninová rýže, zel. salát, nápoj
2. Polévka, zapékané těstoviny s brokolicí, šunkou a sýrem, zel. salát, nápoj
Sobota i neděle snídaně:
30g džem, 30g med, máslo, pečivo, 1 ks ovocný jogurt, müsli, čaj nebo káva
DULEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: POŘADATELÉ MAJÍ PŘI VÝDEJI
STRAVY PŘEDNOST před závodníky a můžou se tedy předbíhat.
Žádáme vás, abyste tuto skutečnost respektovali.
Časový harmonogram výdeje objednané stravy:
Pátek 25.5.
Sobota 26.5.
Neděle 27.6.

Prodej občerstvení:

20.30 – 21.30
06.30 – 08.00
20.00 – 21.30
06.30 – 08.00

večeře
snídaně
večeře
snídaně

v centru závodů stánkový prodej, případně lze využít restaurace na hradě
Helfštýně, v Týně nad Bečvou a v Lipníku nad Bečvou

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jednotky jsou na kontrolách
kleště a na mapách políčka R. V případě více SI jednotek na kontrole je
při selhání jedné jednotky závodník povinen orazit druhou krabičku. Každý
závodník je zodpovědný za vynulování a zkontrolování svého čipu před
startem.
Výsledky:

průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů konečné oficiální
výsledky na www stránkách http://ob.skprostejov.cz/ceskypohar, on-line
mezičasy ze závodů budou na stránce http://splits.racom.eu/

Jury:

členství v JURY bude nabídnuto těmto závodníkům :
Miroslav Hadač – AOP, Martina Hepnerová – SHK, Petr Kozák – KAM

Protesty:

Písemné protesty proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné
protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu
SK Prostějov, Sportovní 1, 796 01 PROSTĚJOV

Vyhlášení výsledků:

proběhne po jednotlivých dnech:
sobotní výsledky (štafety i sprint): od 19 do 20 hodin na náměstí
T.G.Masaryka. Vyhlašována budou první tři místa ve všech kategoriích, ceny
budou předávat Ing. Miloslav Přikryl – starosta města a Mgr. Radovan Rašťák
– náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
nedělní výsledky (štafety a ČEZ Vyzývací pohár): od 13 do 14 hodin
v cílovém prostoru štafet

Informace:

http://ob.skprostejov.cz/ceskypohar
Dušan Vystavěl – mobil: 602 730 417, e-mail: orienteering@geodetika.cz
Jindřich Smička – mobil: 605 229 656, e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz

Pokyny pro závody štafet
Centrum:

Helfštýn, louka pod hradem, bude vymezen prostor pro stavbu klubových
stanů a tunelů

Prezentace

V pátek 25. 5. 2012 od 18.00 do 22.00 hodin v Lipníku nad Bečvou v budově
Střediska volného času
V sobotu 26. 5. 2012 od 8.00 do 9.00 v centru závodů
V neděli 27. 5. 2012 od 8.00 do 9.00 v centru závodů

Soupisky:

Vyplněním v přihláškovém systému OB Haná
pro sobotní závod - nejpozději do pátku 25.5.2012 do 20.00 hodin
pro nedělní závod - nejpozději do soboty 26.5.2012 do 20.00 hodin
Výjimečně lze odevzdat, případně opravit soupisky při prezentaci do 9.00
hodin po oba závodní dny. Každopádně je nutno vyplnit správné registrační
číslo a číslo čipu. V případě neuvedení registračního čísla, nebo uvedení
neexistujícího registračního čísla bude závodník považován
za neregistrovaného a štafeta bude hodnocena mimo soutěž.

Vzdálenosti:

Parkování – centrum od 200 m do cca 600 m
Centrum v místě prezentace v sobotu a v neděli
Centrum = start = cíl

Parkování:

V sadu vlevo od příjezdové cesty z Týna nad Bečvou dle pokynu pořadatelů.
Poplatek za automobil je 40,- Kč na den, za autobus 100,- Kč na den. Platí se
přímo na místě a doklady o zaplaceném parkování bude vydávat obec Týn
nad Bečvou, která je majitelem pozemků parkoviště.

Mapy:

Na kopcích, U Huberta, obě 1 : 10 000, ekv. 5m, formát A4, v mapníku,
mapový klíč ISOM, digitální tisk KARTUM Praha, hlavní kartograf Pavel
Dudík
Předchozí mapy závodního prostoru: Helfštýn 2005 (2005), Krásnice (2003).
Označení map: na zadní straně velké číslo štafety a menší číslo určující úsek.
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek – vývrat
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka
černý křížek – jiný umělý objekt

Popisy kontrol:

pouze na mapách

Terén:

středoevropský terén, smíšený les, kopcovitý (260 – 480 mnm), porostově
pestrý, místy velké množství detailů (rýhy, zářezy, skalky, kameny)

Start:

organizace startu: závodníci prvních úseků vstupují do koridoru 4 minuty před
svým startem, dvě minuty před startem přistupují k mapám a startují na pokyn
z rozhlasu. Start prvních úseků proběhne ve vlnách dle následujícího rozpisu
(sobota i neděle stejně)
10.00 – D105, H14, H18, H135
10.05 – H21, H105

10.10 – D14, H12, MIX
10.15 – D21, H165, D12
10.20 – D18, D135, D165, H180,
Předávka:

Ukázková předávka proběhne v 9.45 přímo na shromaždišti (po oba dva dny).
Předávka probíhá dotekem v předávkovém prostoru. Přibíhající závodník
nejprve odhodí svoji mapu, poté narazí cílovou jednotku, předá a odchází
na vyčtení čipu. Odbíhající závodník si sám bere svoji mapu samoobsluhou
na výdejně.

Cíl:

V centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si
bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru. O pořadí na třetím
úseku rozhoduje rozhodčí při průběh cílem (nikoli oražení cílové jednotky).
Mapy se odhazují na určeném místě. Výdej map za oba štafetové závody bude
v neděli po 12.45 hodin.

Časový limit:

sobota: 200 minut, neděle 220 minut

Startovní čísla:

Všichni závodníci poběží se startovními čísly, která obdrží na prezentaci.
Startovní čísla se odevzdávají po nedělním závodě. Štafety, které nebudou
startovat v nedělním závodě, žádáme o odevzdání čísel po sobotním závodě.
Počet teček určuje pořadí úseku.

Záchody:

v centru kabiny TOI – TOI

Mytí:

hasičská cisterna a lavory v centru závodu (viz. plánek)

Funkcionáři:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Jindřich Smička
Dušan Vystavěl, R1
Daniel Vláčil, R2, Petr Hynek

Zdravotní zabezpečení: sanitka a lékař v cíli závodu
Zakázaný prostor:

veškerý lesní porost v okolí shromažďiště

Ustanovení pro závod ve sprintu
Centrum:

Lipník nad Bečvou, areál SVČ a Gymnázia, bude vymezen prostor pro stavbu
klubových tunelů, záchody v budově Gymnázia

Prezentace:

V pátek 25. 5. 2012 od 18.00 do 22.00 hodin v Lipníku nad Bečvou v budově
SVČ, v sobotu 26.5.2012 od 10.00 do 13.00 v centru závodů štafet a dále
v sobotu 26.5. od 14.00 do 15.00 v cíli závodu na náměstí T.G. Masaryka

Parkování:

Po příjezdu od Týna nad Bečvou bude parkování organizováno na ulici
Hranická, kde budete nasměrováni pořadateli a strážníky. Parkujte podle jejich
pokynů, kolmo ke směru vozovky. Parkování je bezplatné.

Vzdálenosti:

Parkování – centrum
Centrum – start
Centrum – cíl

Mapy:

Lipník, 1: 5000, ekv. 2 m, v mapníku, formát A4, mapový klíč ISSOM,
ofsetový tisk ŽAKET Praha, hlavní kartograf Ondřej Dostál

od 100 m do 600 m
do 200 m (modrobílé fáborky)
400 m (oranžové fáborky)

Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom
modrý křížek – hydrant
modré kolečko – studna
černé kolečko – jiný umělý objekt (kříž, socha)
černý křížek – jiný umělý objekt (prolézačka apod.)
Popisy kontrol:

každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě, popisy
kontrol nejsou na mapách

Cíl:

na náměstí T.G.Masaryka, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a
je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst si čip v cílovém prostoru. Mapy se
odevzdávají po doběhu do připravených sáčků. Výdej map bude v prostoru
cíle po 18.30 hodině.

Startovní čísla:

závodníci kategorií D12C, D14C, D16A, D18A, D20A, D21E, H12C, H14C,
H16A, H18A, H20A a H21E poběží se startovními čísly, která si vyzvednou
samoobsluhou na předstartu

Terén:

částečně historická zástavba, částečně novodobé sídliště, zámecký park.
Prostor dosud nebyl pro OB zmapován.
Povrch trati: asfalt, dlažba – 75 – 85 %, tráva 25 – 15%
Doporučená obuv: boty bez hřebů
Upozornění na zvláštnosti terénu a závodu :
1. V okolí bývalé mateřské školy je polorozbořený plot na podezdívce (viz
foto). Části bez drátěného pletiva jsou značeny šedou čarou (značka 519.1) a
je dovoleno zídku překonávat, části s drátěným pletivem jsou značeny černou
čarou (značka 521.1) a není dovoleno v těchto místech zídku překonávat.

Ukázka mapy v daném místě

2. Blízkost kontrol č. 47 a 74. Tyto dvě kontroly jsou shodou okolností
umístěny poměrně blízko sebe (vzdálenost cca 45 metrů). Z mapy je jejich
umístění naprosto zřejmé, kontroly jsou na jiných objektech – přesto dávejte
pozor na kódová čísla, aby nedošlo k záměně a tím pádem k diskvalifikaci.
Start 00:

16.00 hodin
Kategorie P a T: volný start v době 16.00 – 17.20, čas určí startér
Ostatní kategorie: podle startovní listiny

Časový limit:

40 minut

Funkcionáři:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Zakázaný prostor:

A) před odstartováním: Prostor vyznačený v přiloženém plánku.
K rozcvičování slouží prostor centra závodu a část parku (Komenského sady).
Průchod do cíle na náměstí T.G. Masaryka je umožněn pouze ulicí 28.října.
B) během závodu: V průběhu závodu je přísně 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 a 714 Dočasná
konstrukce nebo uzavřená oblast. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno
diskvalifikací!

Záchody :

v centru (budova Gymnázia) a v cíli (TOI – TOI) na náměstí T.G. Masaryka

Mytí:

v centru (budova Gymnázia)

Jindřich Smička
David Aleš, R1, EA
Dušan Vystavěl, R1

Zdravotní zabezpečení: sanitka a lékař v cíli závodu
Modelový trénink:

nebude

Upozornění

1, Po dobu závodu (16 až 19 hodin) bude zcela zastavena doprava
na hlavních komunikacích. Na vedlejších komunikacích a parkovištích
je možný minimální dopravní provoz – dbejte osobní bezpečnosti !
2, Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

Vyzývací pohár - ČEZ Challenge Cup
Způsob bodování: Prvních 10 míst v každé kategorii boduje systémem 25 – 18 – 15 – 12 – 10 -8 – 6 –
4 – 2 – 1 bod. Všechny body se sčítají, vítězem se stává družstvo s nejvyšším bodovým součtem.
Vítězné družstvo bude odměněno pohárem, všechna družstva dostanou sladkou odměnu: 1.místo –
2000g bonbónů, 2. až 8. místo po 1000 g bonbónů.
za SKUP Olomouc
Jindřich Smička, předseda oddílu

za SK Prostějov
Dušan Vystavěl, předseda oddílu

