Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR
v nočním orientačním běhu 2014
Veřejný závod
POKYNY
Vítáme Vás na Moravě, vítáme Vás v Daskabátě na závodě, který připravili Sportovní
klub Univerzity Palackého, oddíl orientačního běhu ve spolupráci s SK Prostějov.
Věříme, že se Vám u nás a v lese bude líbit a přejeme mnoho sportovních a
netradičních zážitků v lese.
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci, oddíl OB ve
spolupráci se Středomoravským sdružením orientačních sportů
Datum:

26. dubna 2014 (sobota)

Centrum závodu:

Daskabát, hřiště - GPS N 49°34´40.216“, E 17°27´9.139“

Parkování:

V obci na odstavných plochách u hlavní cesty dle pokynů pořadatelů,
bezplatně

Prezentace:

v centru závodu od 18.00 do 20.30 hodin.

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu:
Centrum – start:
Centrum – cíl:

Popisy:

Piktogramy budou k dispozici v centru závodu a na mapě

Startovní čísla:

Pouze mistrovské kategorie podle startovních listin, samoobsluha
v centru závodu.

Mapa:

Daskabát 2014, měřítko 1:10 000, E=5m, stav 4/2014, mapový klíč
ISOM 2000, formát A3, mapoval Jiří Zelinka. Mapy budou pro
všechny kategorie v mapníku. Mapy budou odebírány v cíli závodu a
budou vydávány během závodu štafet.

Zvláštní mapové značky:

Terén:

do 400 m
1200 m, modrobílé fáborky
0m

Zelené kolečko – výrazný strom
Černý křížek – jiný umělý objekt
Hnědý křížek - plošinka

Mírně členitý s hustou sítí komunikací, porostově velmi různorodý,
místy s řadou terénních detailů.

Tratě:

Dle soutěžního řádu
Občerstvovací stanice (voda, ionťák) je vyznačena na mapě.
V lese se vyskytují na několika místech zbořené ploty, které jsou
z pletiva. Tratě se jim z bezpečnostních důvodů vyhýbají, pokud
však bude Váš „optimální“ postup procházet přes tyto ploty,
dbejte zvýšené opatrnosti. Jsou špatně viditelné i za dne, natož
v noci.
- Stojany kontrol jsou potaženy reflexním materiálem. Vzhledem ke
koncepci tratí a celkové malé průhlednosti lesa jsme usoudili, že
závodník si zaslouží kontrolu na posledních pár metrech vidět.
- V lese je stále minimum podrostu a trávy. Hustníky odpovídají
klasifikaci dle ISOM 2000.
-

Start:

00 = 21.30, vzdálenost 1200 m, modrobílé fáborky. Kategorie T2, T3
a T5 startují dle startovní listiny.

Systém ražení:

Elektronické, Sportident. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách
je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do
vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen
závodník předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po
doběhu svůj čip a to i v případě, že závod nedokončil.

Časový limit:

120 minut

Vyhlášení výsledků: Závodníci na 1. - 3. místě v kategoriích M ČR obdrží medaile a
drobné věcné ceny, závodníci Veteraniády ČR obdrží perníkové
medaile a drobné ceny. Vyhlášení výsledků proběhne před
vyhlášením ČPŠ v neděli 27.4.2014.
WC, mytí:

V centru závodů

Občerstvení:

Po doběhu v cíli iontový nápoj, voda, další občerstvení zajišťují
provozovatelé Hospody Na Hřišti – guláš, speciality z udírny a další
dobroty.

Informace:

http://www.mcrnob.cz, Jindřich Smička – tel.: 605 229 656,
email: jindrich.smicka@szpi.gov.cz

Ubytování:

V ZŠ a MŠ Tršice je zajištěno 140 míst pro závodníky, kteří si tuto
službu objednali a obdrží u prezentace ubytovací poukazy. Škola
bude přístupná od 20:00 v sobotu do 10:00 v neděli.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce
OB na rok 2014.

Jury:

Bude zveřejněna v centru závodu

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu
podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle 26.2 poštou na adresu
Sportovní klub Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu – Jindřich Smička
Hlavní rozhodčí – Dušan Vystavěl, R1
Stavitel tratí – Daniel Vláčil, R2
Poděkování:

Závod proběhne za podpory hejtmana Olomouckého kraje ing.
Rozbořila a starosty Daskabátu pana Vaculíka a za podpory
sponzorů, kterými jsou Benešovo cukrářství Svatý Kopeček,
pivovar Litovel, ZD Úsovsko a DSL Food. Mediálním partnerem je
Český Rozhlas Olomouc.
Jindřich Smička
ředitel závodu

Dušan Vystavěl
hlavní rozhodčí

