Český svaz orientačních sportů
Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

„KOMPAS 2017“ - Pokyny k závodu
Společná ustanovení:
•

Datum
Čtvrtek 28. září 2017
• Pořadatel
OOS SK Prostějov (JPV)
• Ražení
Elektronické – SPORTIdent.
 Centrum závodů - dopoledne i odpoledne – Čechy pod Kosířem, zámecký park - louka
ve východní části parku (u Mánesova pavilonu). Bude možno postavit oddílové stany
•

UPOZORNĚNÍ 1) PŘÍJEZD
Vzhledem k uzavírkám silnice III/3635 není možný příjezd od Stařechovic, Služína.
Možné příjezdy jsou od Hluchov, Pěnčína a od Lhoty pod Kosíře (viz plánek).
UPOZORNĚNÍ 2) SOUBĚH S JINOU AKCÍ
V zámeckém parku s současně koná i jiná akce – „ Mánesova Haná - Setkání
Hanáků v zámeckém parku“. Tato akce bude probíhat v severovýchodní části parku
(před zámkem). Dodržujte pravidla slušnosti a nenarušujte tuto akci!



Parkování
- na louce u fotbalového hřiště – za poplatek 20,- Kč/auto, dbejte pokynů
pořadatelů.
- vzdálenost z parkoviště na shromaždiště 1 100 m – značeno oranžovo-bílými
fáborky. Řidiči však můžou vysadit pasažéry u vstupu do parku (odtud vzdálenost
300 m) a poté zajet zaparkovat na vyhrazené parkoviště.
- pokud bude místo, je možné také zaparkovat na placeném obecním parkovišti za
podmínek stanovených provozním řádem – vzdálenost na shromaždiště v tom
případě činí 450 m (neznačeno).
V obci Čechy pod Kosířem platí přísný zákaz parkování mimo vyhražená parkoviště DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY, jinak riskujete pokutu, nebo odtažení!

•

Občerstvení
V cíli bude k dispozici voda a iontový nápoj.
Prodej obvyklého sortimentu (pití i jídlo) bude zajištěn:
a) v restauraci „Hraběnka“
b) v „Levandulové kavárně“, která sídlí v zámecké oranžerii
c) ve stáncích souběžné akce „Mánesova Haná – Setkání Hanáků
v zámeckém parku“

•
•
•
•

•
•

•
•

Vyčítání SI čipů V centru závodů.
Záchody
WC v centru závodu (kabiny Toi-Toi)
Předpis
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2017.
Protesty
Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Poštovní adresa: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
Jury bude určena na místě
Upozornění
Závodníci startují na vlastní nebezpečí; bezplatná lékařská pomoc je poskytována
pouze po doběhu v centru závodu; následující lékařskou pomoc si každý účastník
hradí ze svého zdravotního pojištění.
Platí zákaz přebíhání osetých polí a vstupu do lesních oplocenek.
Funkcionáři závodu ředitel závodu Jiří Otrusina (R1) hlavní rozhodčí Petr Hynek (R3)
stavitel tratí Marcel Skřivanek (krátká i štafety)

Oblastní žebříček na krátké trati – DOPOLEDNE
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Prezentace
V centru závodu 8:30 – 9:30
Start 00
10:00
Vzdálenosti
Centrum - start - 1600m, převýšení 110m ! Cesta na start bude značena modrobílými
fáborky. WC nebude vybudováno, buďte ohleduplní.
Časový limit
90 minut pro všechny kategorie
Systém závodu
Intervalový start dle startovní listiny.
Kategorie HDR a P start kdykoliv do startu 90.
Mapa
Andělova zmola, 1:10 000, ek. 5m, ISOM 2000, mapoval Bob Háj (květen 2017), revize
(září 2017) Marcel Skřivanek. Formát A4. Mapy budou vodovzdorně upraveny (v
mapníku).
Mapy nebudeme vybírat v cíli, dodržte zásady fair play.
Popisy kontrol
Piktogramy budou k dispozici v centru závodu formou samoobsluhy.
Terén
Kopcovitý – les převážně listnatý, zajímavé porostové detaily, ve svahu místy
kameny a skalky.
Vyhlášení výsledků
Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 13:30. Vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci
žákovských a dorosteneckých kategorií a vítězové všech ostatních kategorií kromě

HDR (zde dostanou odměnu všichni při hromadném vyhlášení) a P (tato kategorie
nebude vyhlášena).
Oblastní žebříček štafet – ODPOLEDNE
 Soupisky
Prosíme zadat vyplněním v systému ORIS –http://oris.orientacnisporty.cz/ nejpozději
do středy 27. 9. 2017 do 20:00 hod
Výjimečně lze odevzdat a opravit soupisky na prezentaci do 14:00 hod. v den závodu.
• Prezentace
V centru závodu 8:30-9:30, případné změny také 13:00 – 14:00 v centru
• Startovní čísla
Budou vydávána v centru závodu, startovní čísla po závodě se odevzdávají v cíli.
• Start 00 14:30 hod (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
00:
H15-99, H14
05:
DH12
10:
D15-99, D14
• Vzdálenosti Centrum - start 0m
Centrum - cíl 0m
• Časový limit
120 minut pro všechny kategorie
• Mapa
Panna Maria Růžencová, 1:10 000, ek. 5m, ISOM 2000, mapoval Bob Háj (květen
2017, revize Marcel Skřivanek (září 2015). Formát A4. Mapy jsou vytištěny na
vodovzdorném papíře – PRETEX. Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém
koridoru.
• Popisy kontrol
Popisy kontrol budou pouze na mapách.
Průběh závodu
Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 3 minuty před
startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru
vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na
začátek orientace v délce 110 metrů. Závodník dobíhající od sběrné kontroly na
předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předá
dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip.
Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a
zkontrolují svůj čip. Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou
čarou. Cílová jednotka je umístěna až za cílovou čarovou. Po proběhnutí cílovou
čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku
vložení SI čipu do cílové jednotky.

UPOZORNĚNÍ:
1, Na závodě NEBUDE použita klasická výdejna map – bude použit následující systém
převzatý z anglických závodů JK Trophy. Mapy jsou vytištěné na vodovzdorném
materiálu PRETEX. Každý závodník obdrží svou mapu, která bude složena, přelepena
samolepkou a označena číslem štafety a úseku při vstupu do předávkového území. Až
do okamžiku předávky závodník NESMÍ mapu rozbalit – to může učinit až při běhu
ke startovnímu lampionu.
2, Vzhledem ke konfiguraci terénu nebylo při stavbě tratí možno umístit diváckou
kontrolu. Závodníci druhých a třetích úseků tedy musí odhadnout svůj čas příchodu
na předávku.
•
•

Ukázka předávky proběhne v 14:20
Vyhlášení výsledků
Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 16:00, odměněni drobnými cenami budou
medailisté ve všech kategoriích.

Závody se uskuteční za velké podpory obce a zámku Čechy pod Kosířem

Správný směr přejí pořadatelé z OOS SK Prostějov!

PARAMETRY TRATÍ

