Dříteč,

9.-10.2.2019
Pokyny

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel:

Orienteering Adventure

Centrum závodu:

Golfresort Kunětická Hora, Dříteč (GPS: 50.1109694N, 15.8200044E). V resortu
je k dispozici bezbariérové WC a zázemí v teple restaurace.

Parkování:

Na parkovacích plochách před branou resortu. Do centra závodu je z parkoviště
poměrně strmé stoupání (6%, 80m)

Prezentace:

v centru závodu 9.2. 10:00-10:30, 10.2. 9:00-9:30. Pro ty, co nezaplatili
startovné přes účet, je možné jej zaplatit na místě v hotovosti.

Vklady:

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

Kategorie:

Open, Para
Junior (účastní se závodníci ročníků 2002 a mladší)
Všechny tratě jsou stejné, na všech kontrolách mohou být odpovědi „Z“

Ražení:

Mechanické do průkazek, které jsou součástí mapy.

Terén:

Členité golfové hřiště, ideální viditelnost i sjízdnost (asfaltová cesta bez
převýšení)

Závodní prostor:

Veškerý prostor Golfresortu. Závodníkům je povolen pohyb po hotelu a
restauraci. Do prostoru hřiště je vstup povolen pouze během závodu a pouze na
obvodovou asfaltovou cestu kolem hřiště. V žádném případě nevstupujte do
prostoru hřistě!

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.

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, 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

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

1.etapa
Datum:

9.2.2019

Vzdálenosti:

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

Průběh závodu:

Závodníci do centra závodu přicházejí přes recepci hotelu (nevystoupají cestou
od parkoviště až na hrací plochu) a v restauraci vyčkají na start závodu. Po
odstartování absolvují trať a po příchodu do cíle se přes restauraci a recepci
přesunou na stanoviště časovky, kde odevzdají mapu. Po absolvování časovky
závod končí.

Parametry tratě:

PreO free order, 1700 m bez převýšení, 24 kontrol, 1 TC po závodě
Limit: 120 minut pro všechny
Kontroly A-Z nemají rozhodovací stanoviště

Mapa:

Golf club 1, 1:4000, E 0.5m, A4, vodovzdorný obal, stav 01/2019, ISSOM,
autor: Tomáš Leštínský.

Spec.symboly:

černý křížek – informační tabule
černý kroužek – stožár s hodinama

Start 00:

11:00

Startovní listina:

není. Start bude proveden jak kdo přijde, nejpozději v 11:15

Uzavření cíle:

13:15

Výsledky:

Průběžně k nahlédnuti v centru závodu.

Vyhlášení:

Tato etapa se samostatně nevyhlašuje.

Výdej map:

Po přepsání všech průkazek do počítače, případně druhý den na prezentaci.

2.etapa
Datum:

10.2.2019

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 100 m
Centrum-start: 2600 m
Centrum-cíl: 600 m
Cíl-časovka: 50 m

Průběh závodu:

Závodníci do centra závodu přicházejí přes recepci hotelu (nevystoupají cestou
od parkoviště až na hrací plochu). V čase tak, aby to stihli, vyrazí závodníci na
start po obvodu hřiště proti směru hodinových ručiček (na jih). Volnou chůzí je
to cca 25 minut. Po odstartování absolvují trať a po příchodu do cíle vyčkají na
pokyn rozhodčího na časovce, který je vyzve k plnění časovek. Po absolvování
časovek závodník odchází do centra závodu, kde předá mapu+průkazku ve
výpočetním centru a závod pro něho končí.

Parametry tratě:

PreO free order, 800 m bez převýšení, 23 kontrol, 2 TC po závodě
Limit: 90 minut pro všechny
Kontroly A-Z nemají rozhodovací stanoviště

Mapa:

Golf club 2, 1:4000, E 0.5m, A4, vodovzdorný obal, stav 01/2019, ISSOM,
autor: Tomáš Leštínský.

Spec.symboly:

černý křížek – informační tabule

Start 00:

10:00

Startovní listina:

není. Start bude proveden jak kdo přijde, nejpozději v 10:15

Uzavření cíle:

11:45

Výsledky:

Průběžně k nahlédnuti v centru závodu.

Vyhlášení:

Tato etapa se samostatně nevyhlašuje. Cca ve 13:00 budou vyhlášeni tři
nejlepší ve všech v součtu výsledků E1+E2.

Výdej map:

Ihned po přepsání průkazky do počítače.

Děkujeme za vstřícký přístup ze strany vedení Golfresortu Kunětická Hora!

