TrailO Adventure
5.-6.9.2020
Janské Lázně, Vrchlabí

Pokyny
obecná ustanovení
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel:

Orienteering Adventure, OOS TJ Spratak Vrchlabí

Partneři závodu:

Město Vrchlabí, ATL elektro, F-Gastro, Ella home deco, Reklamy HOR, Hotel Pasáž
ZVON, Infocentrum Vrchlabí, Byt-Tex Hana Vlachová

Zařazení do soutěží: Český pohár, Ranking
Asistenti:

pořadatel nezajišťuje

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

Kategorie:

Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 2000 a mladší)

Dohlášky:

možné do počtu volných map, na TempO neomezené

Vklady:

Open, Para – 250 Kč za jednu etapu, Junior -100 Kč za jednu etapu

Zero tolerance:

Není. Kontroly nejsou cíleně stavěny s nachytáním na zero toleranci, berte to
v potaz při řešení = jako orienťák, čtení mapy. Pokud kontrola stojí tak nějak
tam, co má a není tam něco, proč je to 100% Z, pak to Z není.

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

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

Závod je složen ze dvou závodů, PreO a TempO.

sobota 5.9.2020, Janské Lázně
Centrum závodů:

PreO – Janské Lázně, Hoffmanky, restaurace V Korunách
(50.6315831N,
15.7563894E). V místě je bezbariérová toaleta a restaurace. V restauraci nebude
o závodě žádná informace, žádná prezentace, výsledny, nic. Víc info zde:
https://www.stezkakrkonose.cz/

Parkování:

na placených parkovištích P2 na Hoffmankách. Zákaz parkování a vstupu na
parkoviště P3 přímo u startu.

Prezentace:

není, proběhne až v neděli v centru závodu TempO. Pokud někdo na TempO
nedorazí, vyřešíme to individuálně v cíli závodu PreO.

Občerstvení:

není

Terén:

čistý horský les, vodoteče, vývraty, kupky

Závodní prostor:

ulice Zvonečková, vstup před vlastním závodem zakázán.

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 0-150 m
Centrum-start: 200 m
Centrum-cíl: 700 m

Mapa:

Zvonečková, 1:4 000, E 2.5m, ISSprOM19
Autor mapy Tomáš Leštínský, stav srpen 2020
Mapa je původně lesní desítka, převod do ISSprOM byl proveden změnou měřítka
a překlasifikováním mapového klíče. Lokálně byla mapa pro potřeby TrailO
dopřesněna.

Speciální mapové značky:

X – rozvaděč
X – vývrat

Parametry tratě:

500m / 23 kontrol, jedna časovka před závodem. Kategorie Junior nemá odpovědi
Z kromě kontrol A-Z

Limit:

84 minut pro všechny

Start:

možný od 14:00 do 15:30, případně do startu posledního přihlášeného
závodníka

Průběh závodu:

Závodník samostatně dochází na start, kde provede časovku. Po té obdrží mapu,
z druhé strany mapy je průkazka. Tam mu rozhodčí na startu zapíše startovní čas
a závodník vyrazí na trať. Odpovědi závodník razí vlastními kleštičkami,
případně špendlíkem. V cíli mapu odevzdá cílovému rozhodčímu, který měří čas.
Tím závod pro něj končí a závodník samostatně odchází po trase závodu zpět do
centra.
Závodní mapy budou vydávány v neděli na prezentaci.

Startovní listina:

není, startuje se v libovolný čas dle situace při závodě.

Výsledky:

Průběžně k nahlédnuti v cíli závodu. Řešení k dostání na startu po 15:30. Finální
výsledky na webu závodu, případně druhý den v centru závodu na nástěnce.

Protesty:

Písemně k rukám hl.rozhodčího (v cíli) za 200 CZK.
Čas na technické protesty 15 minut po příchodu posledního závodníka do cíle.
Protesty proti výsledkům do skončení závodu TempO v neděli.

Jury:

bude nabídnuta: Hanka Doležalová, Pavel Ptáček, Jacek Wieszaczewski, bude-li
změna, bude tato vyvěšena na nástěnce v centru závodu

Vyhlášení:

Závod je prvním ze dvou závodů TrailO Adventure. Výsledky z tohoto závodu se
samostatně nevyhlašují.

neděle 6.9.2020, Vrchlabí
Centrum závodů:

TempO – Vrchlabí, Vejsplachy, sportovní areál (50.6183942N, 15.5963342E).
V místě je bezbariérová toaleta, pokud bude otevřený kiosek, tak i nějaké
občerstvení.

Parkování:

na parkovišti zdarma u sportovního areálu.

Prezentace:

v centru závodů 9:00-9:30

Občerstvení:

Bude připraveno drobné občerstvení.

Terén:

rovinatý parkový terén, areál hřiště a rekreační zóna Vesplachy. Problémy jsou postaveny
převážně na vegetaci.

Závodní prostor:

Veškeré okolí centra závodu
obchvatem Vrchlabí. Do centra
vyznačené v informační mapce
kolem hlavní tribuny, kde je
ukončení závodu zakázán.

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 250 m
Centrum=start=cíl

Mapa:

1:4 000, E 2m, ISSprOM19
Autor mapy Tomáš Leštínský, stav srpen 2020
Stromy mohou být znázorněny zeleným kroužkem (výrazný strom), zelenou
tečkou (malý samostatný strom) nebo bílým kolečkem (běžný strom s velkým
půdorysem koruny). Pro všechny varianty je použit piktogram „výrazný strom“.

Speciální mapové značky:

a prostor mezi ulicemi Valteřická, Pražská a
závodu se závodníci přesouvají výhradně po cestě
v pokynech (hlavní branou do sportovního areálu
WC). Mimo tuto trasu je pohyb závodníků do

O – významná lampa
X – herní prvky, venkovní sprchy, mnoho dalších umělých objektů
X – vývrat

Parametry tratí:

TempO – Délka tratě 2500m, 6 stanovišť A-F + Z, 5 odpovědí na každém

Start:

možný od 9:30 do 10:30. Pokud má někdo ambice zúčastnit se i doprovodných
závodů, pak povinné pořadí je TempO, Skorelauf, Příchozí. Vozíčkáři mají na
startu přednost.

Průběh závodu:

Závodníci odchází k prvnímu TempO stanovišti, kde se řídí pokyny rozhodčího. Po
absolvování všech TempO stanovišť se vrací do centra závodu. Postup mezi
stanovišti není značený, na startu si závodníci odeberou mapku s vyznačenou
trasou a řídí se podle ní.

Startovní listina:

není, startuje se v libovolný čas dle situace při závodě.

Výsledky:

Průběžně k nahlédnuti v centru závodu. Řešení k dostání u prezentace po
příchodu posledního závodníka do cíle.

Protesty:

Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po
zveřejnění výsledků závodu.

Jury:

bude nabídnuta: Jana Kosťová, Pavel Ptáček, Jacek Wieszaczewski, bude-li
změna, bude tato vyvěšena na nástěnce v centru závodu

Celkové výsledky TrailO Adventure: čas z TempO + čas z časovky PreO + 90 sekund za chybu
v PreO části
Vyhlášení:

V 13:30 v centru závodu.

GDPR:

Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro propagační
a archivní účely OAV a umístěním výsledků závodu na webu OAV a ORISu.

Doprovodné závody: Po závodě TempO proběhne v prostoru závodu Memoriál Petry Severýnové
– scorelauf a jednoduchá trať pro příchozí. Pokyny k této akci jsou na webu OAV.

