Orlické Hory
16.-17.6.2018
Pokyny
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel:

Orienteering Adventure

Prezentace:

v centru závodu 16.6. 14:00-15:00, 17.6. 9:30-10:00.
Pro ty, co nezaplatili startovné přes účet, je možné jej zaplatit na místě
v hotovosti.

Protesty:

Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po
zveřejnění 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, Martin Locker, Markéta Šimková, 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

Upozornění:

Mimo závod je zakázáno vstupovat do terénu závodu všem účastníkům akce
(i nezávodnímu doprovodu)!
Závodník je povinnen si v co nejkratší době po oražení cíle vyčíst v centru
závodů svůj čip.

Závod se sestává ze dvou samostatných etap, celkový výsledek je dán prostým součtem
bodů a času z časovek obou jednotlivých závodů.

1.etapa
Datum:

16.6.2018

Centrum závodu:

Přepychy, parkoviště Teson, 50.2365992N, 16.1066347E. K dispozici jedna
vozíčkářská a jedna normální Toika

Příjezd:

Doporučuju příjezd od Opočna, případně od Křivic nebo od Nové Vsi.
Nejezděte přes Záhornici, vstupujete tím do prostoru závodu!

Občerstvení:

pořadatelem neorganizované. V obci je přímo v centru závodu otevřená
cukrárna, nedaleko pak restaurace Katka

Parkování:

V centru závodu, je zde dostatek parkovacích ploch zdarma

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 0 m
Centrum-časovka: 250 m
Časovka-start: 450 m, 25m převýšení
Centrum-cíl: 900 m, z kopce dolů

Kategorie:

elitní tratě - Open, Para
náborová trať „A“ a dětská trať „Junior“

Ražení:

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

Závodní prostor:

Veškerý prostor na východ od silnice Opočno-Týniště n/Orlicí. V parku na
návsi je časovka a silnice na Záhornici je PreO část závodu. Dodržujte
povinné úseky vyznačené červenobílými fáborky.

Průběh závodu:

Závodník dle startovky odchází z centra závodu po vyznačené trase na
časovku. Po absolvování časovky orazí SI jednotku CLEAR a dostane závodní
mapu. Po té se vydá na mapový start po červenobílých fáborcích. V místě
mapového startu je umístěna SI jednotka Start označená lampionem.
Závodník samostatně tuto jednotku orazí. Od té chvíle se měří čas tratě a je
povoleno vstupovat do prostoru závodu.
Průchod do prostoru PreO části bez oražení STARTu je důvodem k
diskvalifikaci.
Po absolvování tratě oražením SI jednotky CÍL se závodník samostatně vrátí
do centra závodů, kde si vyčte čip.

Parametry tratě:

PreO A-Z, 400 m/25m převýšení, free order, 25 kontrol, 2 TC před závodem
Limit: Open – 80 minut, Para,A,Junior – 100 minut
Kontroly nemají rozhodovací stanoviště. Razící zařízení jsou v pořadí 1-25
podél trasy.

Terén:

Skalní průrva téměř bez vegetace, členité skalní hrany, ojediněle
vrstevnicové tvary. Prostorem vede stoupající dlážděný chodník, sjízdnost
ideální.
Závodníci mezi startem a cílem se mohou pohybovat pouze po chodníku.
Silnice vedoucí paralelně s chodníkem, je hlavně z důvodu bezpečnosti
zakázaným prostorem. Vstup v průběhu závodu na silnici a na přilehlé
parkoviště v prostoru závodu je důvodem k diskvalifikaci.
Chodník není široký, je vyjímečně možné v rámci vzájemného vyhýbání se
krátkodobě z chodníku vystoupit do zakázaného prostoru.
Závodníci, kteří ukončí závod, mohou pro cestu dolů použít v případě zácpy
na chodníku krátkodobě i silnici (na vlastní nebezpečí).
Asistenti nejsou z důvodu sjízdnosti potřeba. Vzhledem k převýšení
od časovky na start však prosím závodníky Open, aby v případě
potřeby pomohlí závodníkům Para v cestě na start.

Mapa:

Přepychy, 1:2000, E 2m, A5, vodovzdorný obal, stav 06/2018, ISSOM,
autor: Tomáš Leštínský.

Spec.symboly:

nejsou

Start 00:

15:00

Startovní listina:

bude na internetu a v centru na nástěnce

Zero tolerance:

Je-li kontrola na správném objektu, není to Zero. Pokud je na objektu, pak
do vzdálenosti 1m (horizontální i vertikální) od předpokládané pozice není
odpověď Zero. Objekty mohou být od sebe vzdáleny i méně než metr.

Uzavření cíle:

V čase, kdy vyprší časový limit poslednímu závodníkovi na trati

Výsledky:

Průběžně k nahlédnuti v centru závodu.

Vyhlášení:

Tato etapa se samostatně nevyhlašuje.

Ostatní:

Poblíž centra závodu je otevřena výstava OkoKlamy. Rozhodně stojí za
návštěvu!

2.etapa
Datum:

17.6.2018

Centrum závodu:

Sedloňov, pension Hrad, 50.3388825N, 16.3128753E. Uvnitř pensionu je
bezbariérové WC.

Občerstvení:

V pensionu Hrad dle objednávek v ORISu. Závodníci, kteří si objednali jídlo,
dostanou oběd. Všem závodníkům je pak k dispozici bar s nápoji a
cukrovinkami.

Parkování:

V centru závodu, je zde dostatek parkovacích ploch

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 0 m
Centrum-časovka: 100 m
Centrum-start: 0 m
Centrum-cíl: 400 m

Kategorie:

elitní tratě - Open, Para
náborová trať „A“ a dětská trať „Junior“ (nemá Z kromě A-Z kontrol)

Ražení:

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

Závodní prostor:

Veškerý prostor na východ od silnice Olešnice – Deštné plus okolí centra
závodu.

Průběh závodu:

Závodník dle startovky odchází z centra závodu po vyznačené trase na
časovku. Po absolvování časovky orazí SI jednotku CLEAR a START a
dostane závodní mapu. Po té vyrazí na PreO část závodu.
Po absolvování tratě oražením SI jednotky CÍL se závodník samostatně vrátí
do centra závodů, kde si vyčte čip.
Těsně před cílem závodník řeší několik posledních kontrol. Je zakázáno se
pohybovat za cílem (v terénu označeno páskou).

Parametry tratě:

PreO A-Z, 700 m/10m převýšení, free order, 20 kontrol, 2 TC před závodem
Limit: Open – 78 minut, Para,A,Junior – 110 minut
Kontroly A-Z nemají rozhodovací stanoviště, přibližná poloha razící zařízení
je vyznačena v popisech. Ostatní kontroly mají rozhodovací stanoviště, jeho
poloha je rovněž vyznačena v popisech kontrol.

Terén:

Parkový typ terénu, v závěru les se skalními útvary. Všude roste bujná
vegetace. Sjízdnost 520m asfalt/dlažba, 90 metrů tráva, 70 metrů divoký
lesní chodník místy s kořeny. Vzhledem k tomu chodníku v závěru tratí
doporučuji vozíčkářům vlastní asistenty.
Závodníci mezi startem a cílem se mohou pohybovat pouze po zpevněných
plochách (v mapě světle hnědá komunikace, ohraničená buď plnou nebo
čárkovanou čarou). Vyjímkou je prostor fotbalového hřiště a lesního
chodníku za tímto hřištěm, kde je v mapě postup vyznačen čárkovanou
čarou. V terénu je pak v prostoru fotbalového hřiště na zemi vyznačen
průchod přes toto hřiště, závodníci se pohybují v podstatě po jeho okraji. Za
hřištěm následuje nezpevněný chodník, zde se zdržujte v rámci možností na
chodníku a v jeho těsné blízkosti, zde není nic vyznačeno.
V mapě jsou fialovou tlustou čarou vyznačena místa, za která je zákaz
vstupu. V terénu tato místa nejsou vyznačena, protože se jedná převážně o
komunikace s možným provozem motorových vozidel. Dodržujte fair-play a
do zakázaných míst nevstupujte.
Část závodu využívá silnici třetí třídy Olešnice-Deštné, žádám závodníky o
maximální opatrnost při pohybu po této komunikaci. V neděli dopoledne by
provoz neměl být nějak dramatický, ale i přesto, ať někomu nevběhnete pod
kola!

Mapa:

Sedloňov, 1:4000, E 2m, A5, vodovzdorný obal, stav 06/2018, ISSOM,
autor: Tomáš Leštínský.

Spec.symboly:

černé kolečko – osvětlení sjezdovky, černý křížek – herní prvky, jiné umělé
objekty

Start 00:

10:00

Startovní listina:

bude na internetu a v centru na nástěnce

Zero tolerance:

Je-li kontrola na správném objektu, není to Zero. Pokud je na objektu více
lampionů, pak do vzdálenosti 2m od předpokládané pozice není odpověď
Zero.

Uzavření cíle:

V čase, kdy vyprší časový limit poslednímu závodníkovi na trati

Výsledky:

Průběžně k nahlédnuti v centru závodu.

Vyhlášení:

Tato etapa se samostatně nevyhlašuje. Cca ve 14:00 budou vyhlášeni tři
nejlepší v kategorii Open a tři nejlepší v kategorii Para v součtu výsledků
E1+E2. A ani Junior se nevyhlašuje.

Pořadatel děkuje obcím Přepychy a Sedloňov, dále dětskému domovu Sedloňov za umožnění
pořádání tohoto závodu.

