POKYNY
MISTROVSTVÍ A VETERANIÁDA JIHOMORAVSKÉ OBLASTI A OBLASTI
VYSOČINA VE SPRINTU 2018
1. závod Jihomoravské ligy
1. a 2. oblastní žebříček oblasti Vysočina
Veřejný závod ve sprintu
Poř. orgán:

Jihomoravská oblast ČSOS

Poř. subjekt: Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s., oddíl orientačního běhu
Datum:

neděle 8. dubna 2018

Centrum:

Tišnov, základní škola nám. 28. října, GPS: 49°21'2.909"N, 16°25'23.790"E
Závodní kancelář (šatny, WC atd.) a vstup do budovy je ze západní strany od
hřiště (bude značeno). Zákaz vjezdu auty do areálu školy.

Parkování:

nebude organizováno, dle možností ve městě. Větší parkoviště jsou u nádraží,
cca 200m SZ od kruhového objezdu před nádražím a pod centrem (školou).

Zakázaný
Prostor:
Zařazení
do soutěží:

od 10:30 do 12:30 jižně od centra, od 15:00 do 17:00 severně od centra.
dopoledne:
- Mistrovství a veteraniáda Jihomoravské oblasti a oblasti Vysočina ve sprintu,
1. závod Jihomoravské ligy, 1. oblastní žebříček oblasti Vysočina - závod
systému Ranking (kód 4336) s koeficientem 1,02.
odpoledne:
- 2. oblastní žebříček oblasti Vysočina - závod systému Ranking (kód 4337) s
koeficientem 1,00.
- Veřejný závod

Typy závodů: jednorázové denní závody jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem
Kategorie:

dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a oblasti Vysočina ČSOS:
D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65
H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
HDR (rodiče s dětmi)
P (příchozí a začátečníci)
Upozornění: kategorie HD10N a HDR vzhledem k charakteru závodu (městský
sprint) nebudou fáborkované, ale budou snadnější, než HD10.

Předpokládané
časy vítězů: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS
Parametry
tratí:
Systém
ražení:

na stránce závodu http://om2018.vsk-mendelu.cz/delky_trati.htm .
elektronický systém Sportident – jeden čip nesmí být v jednom závodě použít
dvakrát.
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Na startu postupně vynulujte a zkontrolujte svůj čip vložením do příslušné SI
jednotky. Na trati vložte svůj SI čip do každé SI jednotky na vaší kontrole.
V případě poruchy některé z SI jednotek na kontrolách označte průchod
kontrolou kleštičkami na stojanu do jednoho z políček R1, R2, R3 na mapě.
V centru pak nahlaste problém hlavnímu rozhodčímu a předejte mu svou mapu
ke kontrole. Zapůjčený čip odevzdejte na prezentaci, v případě jeho ztráty budete
muset uhradit 700 Kč.
Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a SI11. SIAC čipy je
možné používat, ale krabičky NEBUDOU programovány v Air módu, takže je
nutno i s těmito čipy normálně "razit".
Start kategorií
HDR a P:
Závodníci v kategoriích HDR a P mohou přijít na start v libovolném čase
od 10 do 90. Startovní čas jim bude přidělen rozhodčím na startu, odstartují ze
samostatné startovací jednotky podle pokynu startéra (SI krabičky na startovní
čáře, do které vloží svůj SI čip).
Závodníci, kteří doprovázejí děti na trati HDR, musí nejprve absolvovat svůj
závod.
Povinné
úseky:
Cíl:

značeno od startu po mapový start a od poslední kontroly do cíle.
v cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu v
centru. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!

Upozornění: - Některé tratě se i několikanásobně kříží, věnujte zvýšenou pozornost zákresu.
- Na malém prostoru se nachází velké množství kontrol, některé velmi blízko
sebe. Věnujte zvýšenou pozornost kontrole kódů a popisů!
- Závodí se za plného provozu, dávejte pozor na auta, chodce i ostatní
závodníky, zejména dopoledne v úzkých uličkách, které se v prostoru nacházejí.
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
- Je přísně zakázáno přebíhat záhony (značka privát a nepřekonatelný
hustník), v exponovaných místech bude zdůrazněno v terénu páskou a může být
hlídáno pořadateli. Stejně tak je zakázáno překonávat nepřekonatelné objekty,
blíže viz: http://cup.adamna.net/images/BZL_pro_zacatecniky_10.gif .
- Z technických důvodů jsou popisy kontrol vyhotoveny ve verzi IOF 2004 (tak jak
jste na ně zvyklí z předchozích let).
Zvláštní mapové značky:
černý křížek – plakátovací tabule, větší elektroskříň, větší herní prvek.
Popisy kontrol: k dispozici samoobslužně v centru závodu.
Na dopolední závod na bílém, na odpolední na žlutém papíru.
Časový limit: 30 min pro všechny kategorie.
_______
Dopolední závody:
Prezentace: v centru závodu od 9:00 do 10:00 (i na odpolední závody)
Start:

00 = 10:30

Vzdálenosti: centrum – start

500 m
2

cíl – centrum

0m

Mapa:

Tišnov jih 1:4 000, E=2 m, stav březen 2018, kartograf Pavel Kříž, mapový klíč
ISSOM 2007, rozměr A4. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:

městská zástavba a parky, doporučujeme maratonky.

Mapy se v cíli odevzdávají. Výdej po ukončení startu.
Vyhlášení
výsledků:

první tři v žákovských kategoriích, v ostatních kategoriích vítězové závodů.
Kategorie HDR a P se nevyhlašují.
Po vyhlášení proběhne dekorování oblasti Vysočina.
Odpolední závody:

Prezentace: v centru závodu od 13:30 do 14:30
Start:

00 = 15:00

Vzdálenosti: centrum – start
cíl – centrum

1000 m
0m

Mapa:

Tišnov sever 1:4 000, E=2 m, stav březen 2018, kartograf Pavel Kříž, mapový
klíč ISSOM 2007, rozměr A4. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:

městská zástavba, parky, sídliště, doporučujeme obuv s gumovými špunty.

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play.
Vyhlášení
výsledků:

první tři v žákovských kategoriích. Kategorie HDR a P se nevyhlašují.
_______

Šatny, WC,
umývání:

v centru.

Občerstvení: po závodě voda se sirupem.
V centru bufet (buchty, chleby, kafe, čaj, nealko nápoje), v 1.poschodí automat
na sladkosti. V blízkém okolí několik restaurací a marketů.
Jury:

členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům:
Jan Fiala (BBM), Kheil Radim (PBM), Jiří Zelinka (MBM).

Informace:

na stránkách závodu – http://om2018.vsk-mendelu.cz nebo
Aleš Chmelík, mobil: 603 889 547, e-mail: ales.chmelik@tiscali.cz

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné
protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího:
Pavel Pulec, Dudíkova 17, 621 00 Brno

První pomoc: drobná poranění budou ošetřena zdravotníky pořadatele.
V případě vážnějších případů je v Tišnově lékařská pohotovost a nemocnice.
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Upozornění: provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru je možné pouze s
předběžným souhlasem ředitele závodu
Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti
ČSOS a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOS pro rok 2018.

Tip:

Volný čas mezi oběma závody můžete využít k projití cca 2km dlouhé
Cesty hrdelního práva. Začíná pod radnicí a první tři zastavení najdete i na
mapě dopoledního závodu. Popis a mapka na:
http://www.tisnov.cz/sites/default/files/dokumenty/dokumenty_mesta/cesta_hrdel
niho_prava/stezka_skladacka.pdf.
Můžete navštívit i Muzeum města Tišnova (nedaleko dopoledního startu)
s kavárnou a infocentrem, 10.00 – 17.00 hod.

Funkcionáři: ředitel:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Aleš Chmelík
Pavel Pulec R3
Zdeněk Mazal R2

Poděkování:
- firmě BORGA za sponzoring
- SVČ Inspiro v Tišnově, které nám vyrobilo a darovalo butony pro vyhlašované závodníky
- městu Tišnov za poskytnutí veřejného prostoru a vstřícnost
- základní škole na nám. 28.října za poskytnutí centra závodu

Aleš Chmelík

Pavel Pulec

ředitel závodu

hlavní rozhodčí
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