Mistrovství ČR TempO, Mistrovství ČR PreO
Mistrovství SR PreO
Pohár starostky Přepych

Orlické hory 2019
18.-19.5.2019

Pokyny
společná část

%

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel:

Orienteering Adventure

Partner závodu:

Obec Přepychy

Zařazení do soutěží: Český pohár, Ranking
Asistenti:

pořadatel nezajišťuje

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje

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

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

Celkové výsledky TrailO Adventure: čas z obou závodů TempO + čas z časovek PreO + za chybu
v PreO části 100 sekund
Protesty:

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

Jury:

bude nabídnuta: Doležalová Hanka, Puternicka Joanna, Ptáček Pavel, bude-li
změna, bude tato vyvěšena na nástěnce 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.

MČR TempO, Pohár starostky Přepych

%

Datum:

18.5.2019

Centrum závodů:

Přepychy, restaurace Katka (50.2383250N, 16.1061639E). K dispozici jedna
vozíčkářská Toika v centru + jedna na návsi.

Parkování:

Před restaurací Katka, případně pokud se prostor naplní, tak na návsi na
parkovišti Teson (velká plocha u křižovatky na Záhornici). Pozor, příjezd přes
Záhornici není možný, cesta je rozkopaná!

Prezentace:

v centru závodů 9:00-10:00

Forma závodu:

MČR TempO se sestává ze dvou samostatných závodů (E1, E2), jejichž výsledky
se sečtou dohromady. Mistrem ČR se stane závodník s nejnižším součtem.
Kategorie Open a Para jsou sloučené.
Pohár starostky Přepych má stejný formát jako MČR, účastní se pouze závodníci
kategorie Para

Kategorie:

MČR TempO – Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 1999 a mladší)
veřejný závod - A

Vklady:

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

Terén:

E1 – parkový typ terénu, otevřený terén, vegetační detaily, ideální sjízdnost
E2 – členitá skalní průrva, ideální sjízdnost

Závodní prostor:

veškerý intravilán obce Přepychy. Závodníci se mimo svůj závod mohou
pohybovat pouze mezi centrem závodu a parkovištěm. Při závodě je dovoleno se
pohybovat pouze po trase vyznačené v mapce postupu (k dostání na prezentaci).
Nedodržení trasy je důvodem k diskvalifikaci. Po absolvování E1 je zakázaným
prostorem pouze prostor závodu E2 (skalní průrva směrem na Záhornici).

Zero tolerance:

1 metr

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 0-200 m
Centrum-start E1: 0 m
Centrum-cíl E1: 400 m
Centrum-start E2: 800 m / 40 m převýšení
Centrum-cíl E2: 1000 m

Parametry tratí:

E1 – Délka tratě 800m, 6 stanovišť A-F, 6 odpovědí na každém
E2 – Délka tratě 200m, 6 stanovišť A-F, 6 odpovědí na každém

Mapa:

1:2 000, E 2m, stav 04/2019, ISSOM, autor: Tomáš Leštínský.
Na mapě (hlavně E2) jsou zmapovány skalky všech velikostí, tedy i menší než 1
metr!
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“.

Start 00:

E1 - 10:00
E2 – 14:00

Průběh závodu:

Závodníci odchází ve svůj startovní čas po vyznačené trase na jednotlivá
stanoviště, kde se řídí pokyny rozhodčího na stanovišti. Po absolvování všech
stanovišť se samostatně vrací do centra závodu.

Startovní listina:

na ORISu, v centru na nástěnce

Výsledky:

Průběžně k nahlédnuti v centru závodu.

Vyhlášení:

Výsledky MČR budou vyhlášeny po skončení E2, předběžně v 16:30 v centru
závodu spolu s Pohárem starostky Přepych.

Schematická mapka centra závodu TempO:

MČR PreO, MSR PreO
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Datum:

19.5.2019

Centrum závodů:

Nové Město nad Metují, manipulační plocha pod hradem Výrov (50.3412428N,
16.1582314E) (změna oproti rozpisu). K dispozici jedna vozíčkářská a jedna
normální Toika

Parkování:

V centru závodu, případně na parkovišti u firmy Verner potraviny.
Pozor na příjezd! Nové Město je komplet rozkopané, přes náměstí mohou jen
místní. Jediný možný příjezd je od Spů/Ohnišova/Slavoňova.

Prezentace:

v centru závodů 9:00-10:00

Kategorie:

Mistrovství - Open, Para, Junior (účastní se závodníci ročníků 1999 a mladší)
Veřejný závod – A (nemá Zero)

Ražení PreO:

SPORTIdent, každý závodník musí mít svůj čip. V případě poruchy SI razí
závodník mechanicky vlastním špendlíkem do průkazky na zadní straně mapy.

Vklady:

Open, Para 250 Kč za jednu etapu
A, Junior 100 Kč za jednu etapu
půjčení čipu: 50 Kč za jednu etapu

Parametry tratí:

Open, Para, A - 1.5km/35m/27 kontrol; 2 TC po závodě.
Junior – 1.0km/20m/17 kontrol; 2 TC po závodě
Kategorie A nemá v odpovědích Zero.

Terén:

Hluboké, místy členité údolí se skalkami, čistý les, lesní asfaltová, později
zpevněná udusaná mírně stoupající cesta, sjízdnost dobrá bez kritických míst

Mapa:

Klopotovské údolí – 1:5 000, E 5m, A4, stav 04/2019, ISSOM, autor: Tomáš
Leštínský. Mapa je zvětšeninou původní mapy 1:10000 s lokálními upřesněními.
Na startu budou k dispozici mapníky.

Vzdálenosti:

Parkoviště-centrum závodu: 0m
Centrum-start: 700 m/15m, značeno šipkami, případně lampionem
Centrum-cíl: 2200 m

Start 00:

10:00

Průběh závodu:

Závodníci odchází ve svůj startovní čas na trať. Po absolvování tratě oražením
CÍLe se samostatně v tichosti vrací do centra závodu. Časové kontroly jsou
umístěné v centru závodu, zde se závodník řídí pokyny rozhodčího a absolvuje
dvě časovky. Tím pro závodníka závod končí. Závodníci můžou v tichosti sledovat
ostatní závodníky při odpovědích.

Startovní listina:

na webu závodu, v centru na nástěnce

Zero tolerance:

Je-li kontrola na správném objektu, není to zero. Je-li víc kontrol na správném
objektu, je tolerance 4 metry.

Vyhlášení výsledků: MČR, MSR PreO po skončení PreO, cca 13:30
Celkové výsledky TrailO Adventure po E3, neděle cca 13:40. A se nevyhlašuje.
Upozornění:

Pro trať Junior je umístěn cíl (lampion s SI Finish) mezi kontrolami 17 a 18.
Ostatní kategorie tento cíl nerazí, ti mají cíl svůj na konci tratě!
Cesta na start vede z části po komunikaci 3.třídy. Dbejte osobní bezpečnosti, auta
tu občas jezdí svižněji!
Na cestě na start je v jednom místě stoupání 10m. Toto je jediné místo, kde
vozíčkáři mohou potřebovat asistenci. Prosíme závodníky Open, aby zde
závodníkům Para v případě potřeby pomohli. Závodníci Para mohou na start dojet
autem (musí být označeno ZTPčkem), přesto doporučuju dojít to pěšky.

Schematická mapka centra závodu PreO:

