Český svaz orientačních sportů
Oddíl orientačního běhu Třebíč

POKYNY
Závodu soutěží ČSOS

Mistrovství České republiky na krátké trati

Záštitu nad závodem převzala RNDr. Marie Kružíková, členka rady kraje Vysočina
Závod se uskuteční za podpory města Velké Meziříčí

Pořádající
orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce OB

Pořadatelský
subjekt:

Oddíl orientačního běhu Třebíč – TTR

Zařazení do
soutěží:

Mistrovství České republiky na krátké trati,
Veteraniáda České republiky na krátké trati,
Ranking semifinále 1,04; finále 1,10
Český pohár, Žebříček A, Český pohár veteránů,
závod WRE a veřejný závod

Datum:

Semifinále: sobota 11. června 2011
Finále: neděle 12. června 2011

Centrum:

Rekreační středisko Nesměř u Velkého Meziříčí (49°18´30´´N,
16°1´53´´E) (Eliášova myslivna). K dispozici místa pro oddílové stany,
prostor pro umývání, mobilní WC, místo pro ubytované.

Prezentace:

V centru. Pátek 18:00 – 22:00, sobota 09:30 – 10:45, neděle 08:30 09:00.

Příjezd:

Vzhledem k tomu, že k parkovišti se přijíždí 3 km po úzké silničce
s malou možností vyhýbání, žádáme všechny účastníky závodu,
zejména pak oddíly, které budou přijíždět autobusy, o dostatečnou
časovou rezervu před prezentací. (Příjezd z Velkého Meziříčí může

trvat až 30 minut!!!) Závodníci ubytovaní v rekreačním středisku
mohou parkovat v areálu rekreačního střediska. Parkování autobusů
bude rovněž v rekreačním středisku. Parkování pouze dle pokynů
pořadatelů!!!
Čas vítěze:

Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu soutěží
ČSOS v OB.

Organizace závodu,
časový
harmonogram
sobota - semifinále: Mistrovské kategorie HD16, 18, 20, 21: Popisy kontrol jen na mapě.
Závodníci jsou povinni si připevnit viditelně na hruď startovní čísla.
Odběr čísel samoobslužným způsobem na startu. Závodníci jsou
povinni projít kontrolním stanovištěm u nesměřského mostu (cca 1300
metrů od centra) v době nejpozději do 12:30 a již se nesmí vracet
zpátky přes most. Na kontrolním stanovišti jsou povinni orazit SI čip
v kontrolní jednotce. Mapu se svým jménem a startovním číslem
obdrží závodník v okamžiku startu. Na startu možnost odložení svršků
do samoobslužně podepsaného pytle. Zajištěný převoz odložených
svršků do centra.
Ostatní kategorie: Ostatní kategorie startují po mistrovských
kategoriích. Popisy kontrol na mapě a samoobslužným odběrem
v centru. Samoobslužný odběr map na povinném úseku k mapovému
startu.
neděle - finále:

Start 1 –
A) mistrovské kategorie HD 16, 18, 20, 21 (finále A): Popisy kontrol
na mapě a samoobslužným odběrem v předstartovním prostoru.
Závodníci jsou povinni si připevnit viditelně na hruď startovní čísla.
Odběr čísel samoobslužným způsobem na startu. Závodníci jsou
povinni projít kontrolním stanovištěm 500 m před startem v době
nejpozději do 12:20 a již se nesmí vracet zpět. Na kontrolním stanovišti
jsou povinni orazit SI čip v kontrolní jednotce. Samoobslužný odběr
map na povinném úseku k mapovému startu. Na startu možnost
odložení svršků do samoobslužně podepsaného pytle. Zajištěný převoz
odložených svršků do centra.
B) kategorie H 16, 18, 20, 21 (finále B, C, D, E); D 18, 20, 21 (finále
B, C, D); H35A, B; H40A, B: Ostatní kategorie startují před
mistrovskými kategoriemi finále A. Popisy kontrol na mapě a
samoobslužným odběrem v centru. Samoobslužný odběr map na
povinném úseku k mapovému startu.
Start 2 –
kategorie D 16 (finále B, C); H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
(A, B, C); D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65 (A,B); P3, T5:
Kategorie startují před mistrovskými kategoriemi finále A. Popisy
kontrol na mapě a samoobslužným odběrem v centru. Samoobslužný

odběr map na povinném úseku k mapovému startu. Cesta na start
prochází závodním prostorem. Je přísně zakázáno opouštět značenou
cestu – v případě porušení zákazu následuje diskvalifikace!!!
Předpokládané
starty prvních
závodníků:
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Způsob ražení:

Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SPORTident; jeden
SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve
startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání.
V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu
s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější
protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i
v případě, že závod nedokončí.

Trénink:

Tréninkové možnosti cestou na start semifinále dle tréninkové mapy.
Tréninková mapa k dispozici samoobslužným odběrem v centru.

Čas 000:

Sobota 12:00, intervalový start.
Neděle 09:30, intervalový start.

Startovní listiny:

Startovní listiny budou k dispozici v sobotu při prezentaci. Nedělní
startovní listiny budou zveřejněny v soboto večer na stránkách závodu a
vyvěšeny v ubytovacích zařízeních (v centru a v tělocvičně ve Velkém
Meziříčí). Sobotní i nedělní startovní listiny budou vyvěšeny v centru a
na startech.

Vzdálenosti:

ubytování v tělocvičně – parkoviště 7 km
ubytování v Rekreačním středisku – centrum 0 m
parkoviště – centrum 1100 m
centrum – start sobota 1900 m, převýšení 60 m (modrobílé fáborky)
centrum – start 1 neděle 3000 m, převýšení 80 m (modrobílé fáborky)
centrum – start 2 neděle 1900 m, převýšení 90 m (zelenobílé fáborky)
centrum – cíl 0 m

Mapa:

Semifinále ROHOVEC M 1:10000, E 5 m, stav květen 2011, rozměr
mapy 297 x 297 mm, mapový klíč ISOM 2000, tisk mapy ofset, hlavní
kartograf Petr Přikryl, mapa je vodovzdorně upravena. Zvláštní mapové
symboly zelené kolečko – výrazný strom, hnědý křížek – plošina.
Finále NESMĚŘ M 1:10000, E 5 m, stav květen 2011, rozměr mapy
297 x 297 mm, mapový klíč ISOM 2000, tisk mapy ofset, hlavní
kartograf Petr Přikryl, mapa je vodovzdorně upravena. Zvláštní mapové
symboly zelené kolečko – výrazný strom, hnědý křížek – plošina.
Na mapách nejsou mapovány vývraty!

Povinné úseky:

Povinné úseky na mapové starty a povinné úseky od sběrných kontrol
do cíle budou značené koridory.

Zakázané prostory: Zakázaným prostorem je veškerý les od parkoviště do centra závodu a
veškerý les kolem centra závodu, na obou březích řeky Oslavy
s výjimkou prostoru tréninkové mapy a cest na start. Po uzavření cíle je
prostor semifinálového závodu otevřený.
Odevzdávání map: Odevzdávání map v cíli do odstartování posledního závodníka.
Vydávání map bude oznámeno pořadateli.
Výsledky:

Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány na
informačních tabulích v centru závodu a zobrazovány na velkoplošné
obrazovce.

Vyhlášení vítězů:

Vyhlášení a ocenění tří nejlepších závodníků ve všech kategoriích
(kromě kategorií P3 a T5) začne v neděli cca ve 13:45 hod.

Časový limit:

90 minut.

Čas uzavření cíle:

Sobota i neděle 90 minut po odstartování posledního závodníka.

Terén:

Pestrý, různorodý terén s nepravidelně rozmístěnými skalkami,
balvanovými útvary, kameny a kamínky v nadmořské výšce cca 500 m

n. m. V části ostře zaříznutá údolí, rýhy, místy s těžkou vysočinskou
podložkou. Porostové detaily, náhorní rovina. Místy hustníky a podrost.
Doporučujeme krytí dolních i horních končetin.
WC, mytí:

K dispozici jsou stabilní a mobilní WC v prostoru centra. Po oba dny
WC v omezeném rozsahu i na startu. Omezené mytí v prostoru WC.
Doporučujeme mytí v řece Oslavě – přísný zákaz používání mýdel a
saponátů – chráněné území.

Občerstvení:

Občerstvení závodníků je zajištěno v centru. Na startu po oba dny pitná
voda.

První pomoc:

V prostoru centra závodu.

Ředitel závodu:

Miroslav Orálek

Hlavní rozhodčí:

Tomáš Matras, R1

Stavba tratí:

Semifinále – Martin Klusáček, R2
Finále – Roman Věžník, R1

Složení jury:

Tomáš Slováček (TZL), Michal Jedlička (SHK), Michal Besta (AOP)

Poznámky, zákazy: Veškeré ubytování v Rekreačním středisku je včetně lůžkovin a
povlečení.
Absolutní zákaz přenocování v prostoru centra mimo oficiální
ubytovací možnosti!!!
Přísný zákaz vstupu na osetá pole. Přísný zákaz vstupu za území
ohraničená výstražnou páskou.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se
souhlasem ředitele závodu.
Výše vkladu při protestech 200,- Kč, závodníci WRE bez vkladu.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí
Zajímavosti:

Velké Meziříčí (budova luteránského gymnázia, dálniční most,
kostel sv. Mikuláše, zámek a muzeum), přehrada Mostiště, Třebíč bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť se synagogami (od roku 2003
zařazeno do památek UNESCO), židovský hřbitov.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce
OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2011.

Všem účastníkům přejeme úspěšný závod a hezky prožité dny.
Pořadatelé děkují vedení Města Velké Meziříčí, kraji Vysočina, všem
dotčeným orgánům a organizacím a všem vlastníkům lesních
pozemků za nevšední přístup při organizaci tohoto závodu.

