POKYNY K ZÁVODU
Žebříček B – Čechy východ
Liga Vysočiny (oblastní žebříček)
Datum:

1.-2.6.2019

Místo (centrum):

Větrný Jeníkov – fotbalové hřiště na okraji obce (N 49°28.410', E 15°29.102')
Na hřišti je možné postavit oddílové stany

Prezentace:

v centru závodů v sobotu v 10:00-11:15 hod., v neděli v 8:45-9:15

Parkování:

auta: P1 - na vyhrazené louce v blízkosti centra
P2 - v areálu zámku, příchod do centra uličkou z náměstíčka a podél louky – viz
plánek. Zákaz příchodu po silnici č.523 – není tam chodník, nebezpečné !
Parkovné 50 Kč/víkend. Dodržujte pokyny pořadatelů, neparkujte jinde v obci
autobusy: zdarma v areálu ZD. Výstup možný na náměstíčku, dále pěšky stejnou trasou
jako z P2

Vzdálenosti:

parkování – centrum: P1 - 100 m, P2 -700 m, výstup z busu - 500 m – viz plánek
centrum – ubytování: 1 km
centrum – start: sobota 1.800 m, neděle 800 m – značeno modrobílými fáborky
centrum – cíl: oba dny 700 m – cíl je cestou na sobotní start a v blízkosti nedělního startu

Start:

intervalový, sobota 00 = 12:00, neděle 00 = 10:00
Kategorie P a HDR se mohou dostavit na start kdykoliv do času 180 v sobotu a do času 90
v neděli, startují podle pokynů startéra na startovací krabičku. Doprovod kategorie HDR
absolvuje nejdříve svůj závod.

Terén:

zvlněný vysočinský les porostově velmi různorodý (hustníky, paseky)
V lese probíhá kácení (v posledních dnech jen okraji mapy mimo vlastní tratě), mapa byla
aktualizována 2 týdny před závodem, nicméně případné novější změny již v mapě být
zachyceny nemusí.
Trať HDR není vhodná pro kočárky

Popisy kontrol:

ve formě piktogramů k samoodběru v centru závodu. Popisy nejsou vytištěny na mapě.

Mapa:

pro klasickou trať pro kategorie DH16-DH40 mapa Roháč 2019 v měřítku 1:15.000, pro
ostatní kategorie a pro krátkou trať (všechny kategorie) mapa Roháček v měřítku 1:10.000,
E 5 m, formát A4, mapový klíč ISOM 2017, stav jaro 2019, hl. kartograf Z. Rajnošek,
mapa je zabalena v obalu. Mapy se v cíli odevzdávají (do ukončení nedělního startu),
vydávány budou za oba dny v neděli po závodě.

Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník – plošinka, modrý čtverec – studna, černý křížek – umělý objekt
Časový limit:

sobota 180 minut, neděle 90 minut

Povinné úseky:

start – začátek orientace – značeno fáborky
poslední kontrola – cíl - značeno fáborky

Systém ražení:

SportIdent - bezkontaktní ražení, přesnost měření času 1 s.
Na shromaždišti bude k dispozici jednotka SIAC-test.
V předstartovním koridoru je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli
se razí cílová kontrola (nastavena v bezkontaktním módu). V případě poruchy jednotky SI
se razí kleštěmi do dolního okraje mapy, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost
upozornit pořadatele v cíli.
Každý závodník je povinen si po absolvování závodu vyčíst čip v centru závodu (i
v případě že závod nedokončí). Jeden čip smí být v závodě použit pouze jedním
závodníkem.

Občerstvení:

v sobotu je na postupech několik občerstvovaček (k dispozici voda) – vyznačeno v mapě

Zakázaný prostor:

veškerý les v okolí centra závodu i okolí cesty na start

WC:

na shromaždišti Toi-Toi

Mytí:

nouzové mytí na shromaždišti

Výsledky:

předběžné výsledky budou vyvěšeny v centru závodu, konečné výsledky v ORIS

Vyhlášení vítězů:

ihned po skončení závodů, předpokládáme v sobotu v 17:00 a v neděli v 13:00
Vyhlašování budou první tři v kategoriích DH10 až DH20, DH21B
a vítězové veteránských kategorií. Závodníci HDR obdrží drobnou odměnu v cíli.

Stravování:

bufet v centru závodů

Zdravotní zabezpečení: V centru závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je
poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou lékařskou pomoc si každý
účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Ubytování:

tělocvična a třídy ZŠ Větrný Jeníkov, oddíly, které mají objednané ubytování obdrží
ubytovací poukaz. Ubytování je možné od 17:00, objekt je třeba vyklidit do 9:00

Večeře:

oddíly které mají objednané večeře obdrží stravenky, výdej večeří v čase 17 – 19 hod
v restauraci Kulturní dům (čas nutno dodržet, poté kuchyně zavírá)

Dětská školka:

nebude zajištěna

Informace:

http://zb2019.okjihlava.cz
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel 606 621 490

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB 2019

Protesty:

s vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu nebo poštou (Milan Venhoda, Tyršova 4,
Jihlava)

Jury:

Radan Kamenický (OSN), Tomáš Matras (CHT), Václav Farář (LPU)

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda (R1)
stavitelé tratí: sobota - Aleš Petráček (R1), neděle - Jaroslav Zeman (R2)

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.
89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte
to prosím explicitně fotografovi.

Plánek parkování:

