Přebor Krkonoš
22.-23.9.2018
Rozpis
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel:

Orienteering Adventure

Druh závodu:

E1 – PreO s pevným pořadím kontrol, E2 - TempO

Centrum závodu:

E1 – Herlíkovice, areál Eden, 50.6604394N, 15.5974106E. K dispozici jedna
vozíčkářská Toika
E2 – Vrchlabí, ZUŠ Karla Halíře, 50.6203464N, 15.6125381E. K dispozici
jedna vozíčkářská Toika
https://mapy.cz/s/2OPlc

Prezentace:

v centru závodu 22.9. 9:00-10:00, 23.9. 9:30-10:00

Kategorie:

elitní tratě - Open, Para
náborové tratě - A (E1 bez časovky)
Junior - účastní se závodníci ročníků 2001 a mladší

Ražení PreO:

Bude použit elektronický systém SPORTIdent, každý závodník musí mít svůj
čip. V případě poruchy SI razí závodník mechanicky špendlíkem (na
kontrole) do daných okýnek v popisech na mapě.

Přihlášky:

do 18.9.2018 přes ORIS, ve vyjímečných případech na
predseda@o-adventure.cz

Vklady:

Open, Para - 250 Kč za jeden závod
Junior - 100 Kč za jeden závod
A - 20 Kč za závod PreO, 100 Kč za závod TempO
půjčení čipu: 50 Kč za jednu etapu závodu
Vklady zašlete do termínu přihlášek na účet pořadatele 283838208/0300,
VS dle čísla klubu v databázi ČSOS. Do poznámky uveďte „Startovné TOA
22.-23.9.“.
Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti.

Předpokládané parametry elitních tratí:
E1 – AZ PreO, 25 kontrol, 2 TC
E2 – 6 stanovišť po 4 úlohách
Terén:

E1 – SkiAreál Herlíkovice, parkový typ terénu, v části horský les a skalní
stěna
E2 – Parkový typ terénu (město)

Mapy:

1:4000, E 2m, A5, vodovzdorný obal, stav 09/2018, ISSOM, autor: Tomáš
Leštínský.

Spec.symboly:

černý křížek – herní prvky
černé kolečko – sloup osvětlení sjezdovky
zelený křížek - vývrat

Vzdálenosti E1:

Centrum – Parkoviště: 100 m
Centrum = Start = Cíl
Délka tratě: 1200 m

Vzdálenosti E2:

Parkoviště-centrum: 0 m
Centrum-start: 350 m
Centrum-cíl: 700 m
Délka tratě: 400 m

Start 00:

E1 10:00, E2 10:00

Startovní listina:

Před závodem na internetu, v centru na nástěnce

Zero tolerance:

není. Je-li kontrola na správném objektu, není to Zero.

Výsledky:

Výsledky jednotlivých etap budou v klasickém formátu pro danou disciplínu.
Celkové výsledky jsou dány součtem časovek obou etap, ke kterým v E1
bude za každou chybu v PreO části přičteno 90 sekund.

Vyhlášení:

po skončení E2, budou vyhlášeni první tři v elitních kategoriích. A a Junior se
nevyhlašuje.

Protesty:

Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po
zveřejnění výsledků závodu.
Mapa není plán! Na námitky týkající se „přesnosti“ mapy (směry,
vzdálenosti, generalizace) nebo grafické reprezentace objektů v mapě
nebude brán zřetel a budou automaticky zamítnuty.

Jury:

bude nabídnuta: Mirek Špidlen, Martin Locker, Markéta Šimková, finální
složení jury bude k dispozici na nástěnce v centru závodu.

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje.

Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský
oponent – Hanka Doležalová
Informace:

http://www.o-adventure.cz

Ostatní:

V centru E1 zároveň probíhá závod Východočského poháru v orientačním
běhu, krátká trať.
Přihlášky v ORISu https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4448
V rámci Přeboru Krkonoš v neděli 23.9. proběhne v centru závodu ještě
rychlostní závod vozíčkářů – scorelauf. Bude pravděpodobně i možnost pro
chodící zapůjčit si vozík a zkusit si trať na tomto vozíku absolvovat.

