Mistrovství ČR PreO
TempO
13.-14.6.2020
pokyny
Společná část
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel:

Orienteering Adventure

Vklady:

Open, Para 250 Kč za jeden závod
A, Junior 100 Kč za jeden závod

Zero tolerance:

Je-li jediná kontrola na správném objektu, není to zero.
Je-li víc lampionů na jednom objektu, je tolerance 5 metrů od správné polohy.

Asistenti:

Pořadatel nezajišťuje, avšak důrazně doporučuje je mít.

Protesty:

Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po
zveřejnění celkových výsledků závodu.
Závodní 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: Hanka Doležalová, Jana Kosťová, Ptáček Pavel, bude-li změna,
bude tato vyvěšena na nástěnce v centru závodu

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský
oponent - Robert Muller
Informace:

http://www.o-adventure.cz, ORIS

Ostatní:

Pozorujete-li na sobě příznaky onemocnění tuberkulózou, morem nebo čínskou
chřipkou, zvažte účast.
Kromě povolených pomůcek (brýle, buzola) se povoluje používat během závodu
i osobní dezinfekci.

Celý závodní víkend je složený ze „tří“ závodů, budou dále popsány jednotlivě.

TempO - 13.6.2020
Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: do 150m
Centrum-start: 800 m / 30m (90% po asfaltu)
Centrum-cíl: 1000 m

Centrum závodů:

Dvůr Králové nad Labem, Americana bar (50.4447575N, 15.8159917E). Bar je
bezbarierový, dá se objednat z jídelního lístku kde co.

Parkování:

na parkovišti ul.Nedbalova

Prezentace:

v centru závodu 10:00-10:30. Pro ty, co nezaplatili startovné přes účet, je
možné jej zaplatit na místě v hotovosti.

Kategorie:

Open

Záznam odpovědí: PreOr, jeden rozhodčí na stanovišti. Závodníci půjdou bez průkazek.
Terén:

čistý les, místy podrost, členitý terén po dolování

Dostupnost:

Závod bude relativně v pohodě, lesní cesta/pěšina mírně do kopce, ale trať je
krátká, bez větších kořenů a kamení. V nejhorším rozhodčí na stanovištích
pomohou. Vlastní asistent výhodou.

Závodní prostor:

Veškerý lesní prostor na sever od Dvora Králové. Do závodního prostoru je
mimo vlastní závod vstup zakázán.

Parametry tratě:

5 stanovišť, na každém 5 úloh, 300 m/10m. Z posledního stanoviště se
závodníci vrací stejnou cestou zpět. Prosíme závodníky, co už odzávodili, aby
nerušili ostatní závodící.

Mapa:

1:4000, E 2.5m
stav 06/2020, ISSprOM19, autor: Tomáš Leštínský
Mapa je zvětšeninou mapy 1:10000 pro orientační běh, pro potřeby TrailO
lokálně zpřesněná

Start 00:

11:00

Startovní listina:

na internetu, v centru závodu.

Výsledky:

Průběžně na adrese
http://www.o-adventure.cz/preor/results/OAuser/2020-06-13E1

Vyhlášení:

První tři budou vyhlášeni 14.6. v Rudníku v centru závodu před vyhlášením
MČR.

MČR PreO – I.etapa - 13.6.2020
Centrum závodů:

Dvůr Králové nad Labem, Americana bar (50.4447575N, 15.8159917E). Bar je
bezbarierový, dá se objednat z jídelního lístku kde co.

Parkování:

na parkovišti ul.Nedbalova

Prezentace:

v centru závodu 10:00-10:30. Pro ty, co nezaplatili startovné přes účet, je
možné jej zaplatit na místě v hotovosti.

Vzdálenosti:

Centrum-start: 1000 m / 80m (40/60 asfalt/lesní cesta)
Centrum-cíl: 600 m

Dostupnost:

V závodě jsou tři krizové části:
1) cesta na start: do kopce po zpevněné lesní cestě. Bez silného asistenta to
nepůjde.
2) cesta mezi časovkou a mapovým startem: Prudký sjezd po škaredé cestě,
která je místy s bočním sklonem.
Trasa závodu OK, pěšina celou dobu mírně z kopce, měkčí povrch.
3) z cíle ven z lesa na asfaltku: velmi ošklivý povrch – kameny a kořeny
v délce cca 100m. V případě, že si Váš asistent nebude vědět rady,
požádejte někoho z kategorie Open o další pomoc.

Parametry tratí:

PreO free order, 1000 m mírně z kopce, 26 kontrol, 2 TC před závodem
- Limity: Open, A, Junior - 108 minut, Para – 125 minut
- Kontroly A-Z nemají rozhodovací stanoviště.
- Kategorie A, Junior nemají odpovědi Z (s vyjímkou kontrol A/Z), tzn. pokud je
kontrola A-B a víc, jeden z lampionů je vždy dobře.
- Skalní srázy mohou být ke konci menší, než metr. Popis „Konec srázu“ je pak
na jeho fyzickém konci, nikoli v místě, kde jeho výška klesne pod metr.
- V závěru tratí je možnost vstoupit do terénu mimo cestu. Tento prostor je
v terénu vyznačen páskou, v mapě pak čárkovanou fialovou čárou.
- Cíl je v mapě kousek vedle, než bude ve skutečnosti (nevešel by se na
správné místo). Hledejte vlajku „FINISH“.

Mapa:

Don 1964, 1:4000, E 2.5m, A4, bez vodovzdorné úpravy, stav 06/2020,
ISSprOM19, autor: Tomáš Leštínský.
- Mapa je zvětšeninou mapy 1:10000 pro orientační běh, pro potřeby TrailO
lokálně zpřesněná.
- Kontroly jsou v jednom místě tak blízko sebe, že to ohrožuje čitelnost.
Kontroly jsou tady rozděleny do dvou výřezů mapy.

Závodní prostor:

Veškerý lesní prostor na sever od Dvora Králové. Do závodního prostoru je
mimo vlastní závod vstup zakázán. Do zakázaného prostoru patří i silnice Dvůr
Králové – Vítězná, zvolte příjezd podle toho.

Ražení:

SportIdent. Při poruše SI razí závodník vlastními kleštěmi/špendlíkem do
průkazky na zadní straně mapy

Spec.symboly:

zelený křížek – vývrat

Start 00:

14:00

Startovní listina:

na internetu, v centru závodu

Uzavření cíle:

18:00

Výsledky:

Průběžně na adrese
http://www.o-adventure.cz/preor/results/LTP/2020-06-13E1/

Vyhlášení:

Tato etapa se samostatně nevyhlašuje, bude vyhlášen až součet výsledků PreO1
a PreO2 v Rudníku

MČR PreO – II.etapa - 14.6.2020
Centrum závodů:

Rudník – Leopoldov, pod širým nebem u budovy oblastního pracoviště KRNAP
(50.5863472N, 15.7560175E). K dispozici jedna vozíčkářská Toika, bez
občerstvení.

Parkování:

vozíčkáři v centru závodu, ostatní na kraji příjezdové cesty

Prezentace:

v centru závodu 9:30-10:00. Pro ty, co nezaplatili startovné přes účet, je možné
jej zaplatit na místě v hotovosti.

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 0-500 m
Centrum-start: 250 m / 20m (lesní cesta)
Centrum-cíl: 900 m

Dostupnost:

dalo by se to i bez asistenta, ale s ním to bude o moc jednodušší. Trať mírně
stoupá, povrch lesní široké cesty je makadam/uježděná hlína. V lese můžete
potkat jedoucí auto z osady za lesem. Nejkrizovější místo je z centra k lesu, to
je dost krpál, tady bude asistent potřeba.

Parametry tratí:

PreO free order, 600 m mírně do kopce, 27 kontrol, 2 TC před závodem
- Limity: Open, A, Junior - 99 minut, Para – 120 minut
- Kontroly A-Z nemají rozhodovací stanoviště.
- Kategorie A, Junior nemají odpovědi Z (s vyjímkou kontrol A/Z), tzn. pokud je
kontrola A-B a víc, jeden z lampionů je vždy dobře.
- Vzdálenější kontroly mohou být zdvojené kvůli lepší viditelnosti (dva lampiony
nad sebou)
- V druhé půlce tratí je možnost vstoupit do terénu mimo cestu. Tento prostor
je v terénu vyznačen páskou, v mapě pak čárkovanou fialovou čárou.
- cesta z cíle vede zpět prostorem závodu. Chovejte se při návratu tiše a
nerušte ještě závodící.

Mapa:

Dlouhý lesík, 1:4000, E 2.5m, A4, bez vodovzdorné úpravy, stav 06/2020,
ISSprOM19, autor: Tomáš Leštínský.
- Mapa je zvětšeninou mapy 1:10000 pro orientační běh, pro potřeby TrailO
lokálně zpřesněná.
- Kontroly jsou často tak blízko sebe, že to ohrožuje čitelnost. Kontroly jsou
tady rozděleny do dvou výřezů mapy.

Závodní prostor:

Veškerý lesní prostor kolem centra závodu. Do závodního prostoru je mimo
vlastní závod vstup zakázán.

Ražení:

SportIdent. Při poruše SI razí závodník vlastními kleštěmi/špendlíkem do
průkazky na zadní straně mapy

Spec.symboly:

zelený křížek – vývrat

Start 00:

11:00

Startovní listina:

na internetu, v centru závodu

Uzavření cíle:

15:00

Výsledky:

Průběžně na adrese
http://www.o-adventure.cz/preor/results/LTP/2020-06-14E2

Vyhlášení:

Po skončení závodu v centru závodu. Vyhlašuje se TempO ze včerejška a
Mistrovství ČR (součet PreO1 a PreO2) – první tři ve všech mistrovských
kategoriích.

