POKYNY
ČESKÝ POHÁR, INOV-8 CUP – ŽEBŘÍČEK A V ORIENTAČNÍM BĚHU 2014
(4. KOLO)
VYZÝVACÍ POHÁR ŽACTVA V ORIENTAČNÍM BĚHU 2014
(2. KOLO)
ZÁVOD RANKINGU 2014 S KOEFICIENTEM 1,06
VEŘEJNÝ ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt: KOB Ústí nad Orlicí (KUO)
Datum konání:

sobota 24. 5. 2014

Centrum:

Česká Třebová, tělocvična ZŠ v ulici Nádražní (49°54'0.769"N,
16°26'45.559"E)
Upozorňujeme, že zde není prostor pro stavbu vlastních oddílových
stanů. Dále upozorňujeme na zákaz vstupu do tělocvičny v obuvi.

Parkování:

Oficiální parkoviště pro náš závod (auta, autobusy):
49°53'42.073"N, 16°27'11.154"E – parkoviště u firmy KORADO (800
m), pro příjezd doporučujeme ulici Slovanskou (bude značeno), pro
výstup je možné použít odstavnou plochu na křížení s ulicí Pražského
(odtud cca 200 m do centra závodu), nebude vybíráno parkovné
Další doporučená parkoviště v České Třebové:
49°53'53.044"N, 16°26'44.439"E – podzemní parkoviště v dopravním
terminálu (300 m); ceníky zde: http://www.ekobi.cz/dopravniterminal/ceniky/
49°53'50.025"N, 16°26'54.073"E – parkoviště u vlakového nádraží (400
m)
49°53'50.670"N, 16°27'7.251"E – parkoviště při ulici Moravská (650
m)
49°54'5.994"N, 16°26'52.396"E – parkoviště na Starém náměstí (200
m)
49°54'26.422"N, 16°26'44.935"E – parkoviště u VOŠ a SŠ technické na
Skalce (1100 m)
Upozorňujeme na rozsáhlé zóny zákazu parkování ve velké části města
Česká Třebová.
Zakázaná parkoviště:
Je zakázáno vjíždět a parkovat v prostoru závodu!

Ubytování:

zájemci přihlášeni přes ORIS
Nástup možný již v pátek od 19:00, nutno si předtím vyzvednout obálky
v přízemí internátu. Ubytovaní obdrží identifikační náramky, kterými
jsou povinni se při vstupu prokázat.
Internát: (49°54'26.422"N, 16°26'44.935"E) – dvou a třílůžkové pokoje,
zelené náramky; parkování před internátem (parkoviště pro autobusy
bude značeno)
Tělocvična: (49°54'13.768"N, 16°26'26.157"E) – nutný spacák a
karimatka, oranžové náramky; parkování v přilehlých ulicích; v sobotu
bude otevřena od 18:00
Školní třídy: (49°54'26.422"N, 16°26'44.935"E) – pro žákovské výběry
v rámci Vyzývacího poháru, nutný spacák a karimatka, žluté náramky;
parkování před internátem (parkoviště pro autobusy bude značeno)

Stravování:

zájemci přihlášeni přes ORIS (snídaně, večeře)
V jídelně v budově internátu, stravenky kluby obdrží v pátek při výdeji
obálek či sobotní prezentaci.
Časy výdejů jídel:
- večeře (pá) 20:00 – 21:00
- snídaně (so) 7:00 – 9:00
- večeře (so) 19:30 – 21:00
- snídaně (ne) 7:00 – 9:00

Prezentace:

v sobotu 24. 5. 2014 od 9:00 do 10:00 v centru závodu ČPŠ (Mikuleč).
v sobotu 24. 5. 2014 od 14:00 do 15:00 v centru sprintu.
Na prezentaci budeme požadovat: zaplatit neuhrazené vklady (náš
bankovní výpis bude aktuální k sobotnímu ránu), vezměte s sebou
raději i kopii dokladu o zaplacení
Na prezentaci obdržíte: pokyny včetně plánku České Třebové, doklad o
zaplacení vkladu, identifikační náramky pro ubytované, stravenky, čipy
na zapůjčení objednané v přihlášce

Vzdálenosti:

oficiální parkoviště – centrum
centrum – start
cíl – centrum

800 m (žluté fáborky)
900 m (modrobílé fáborky)
0m

Start:

intervalový, 00 = 16:00 hod.
Kategorie P a T mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času
90.

Startovní listiny:

zveřejněny na webových stránkách závodu, v centru na informačních
tabulích, na startu

Startovní čísla:

pouze pro kategorie DH16A, DH18A, DH20A, DH21E; odběr
samoobsluhou na startu, v cíli budou vybírána

Parametry tratí:

budou zveřejněny na stránce závodu a v centru závodu

Popisy kontrol:

na mapách; na startu v koridoru – 2 min, k dispozici budou nůžky,
izolepy a zvýrazňovače

Systém ražení:

elektronický (SportIdent), v případě selhání SI jsou na mapě políčka pro
ražení kleštěmi. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník
si při průchodu předstartem musí vymazat a zkontrolovat čip. Kategorie
P a T startují na startovní krabičku. Závod končí oražením SI jednotky
na cílové čáře. Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip
v cílovém prostoru.

Mapy:

Javorka, 1:4 000, E = 2 m, rozměr A4
Mapy jsou vytvořeny podle mapového klíče (ISSOM 2007), stav jaro
2014, mapoval a hlavní kartograf Jan Fátor, pro všechny kategorie
upraveny vodovzdorně.
Mapy vytištěny laserem v Reklamy Jilemnice.
Mapy budou v cíli vybírány do 18:20.
Zvláštní mapové značky:
černý křížek – herní prvky, jiný umělý objekt

Druh závodu:

sprint

Terén:

částečně centrum města, starší i novější zástavba, městský park
a drobná městská zeleň, vilová zástavba.

Omezení obutí:

je přísně zakázáno běžet v obuvi s hřeby; vzhledem k charakteru
podložky doporučujeme atletickou obuv

Zakázané prostory: vyznačeny na plánku na stránkách závodu. Prostor závodu je
ohraničený ulicemi Litomyšlská, Farská, park Javorka, Kozlovská,
Sadová, Nádražní, Riegrova.
- je přísně zakázáno překonávat plochy a linie v závodní mapě
vyznačené těmito značkami:
304.1 Nepřekonatelná vodní plocha
421 Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot
526.1 Budova
528.1 Oblast se zakázaným vstupem
714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast
Porušení bude trestáno diskvalifikací.
Povinné úseky:

start – začátek orientace (mapový start)
kontrola č. 100 – cíl
značeno koridory a červenými fáborky

Předpokládané
časy vítězů:

dle Soutěžního řádu: 12 – 15 minut

Časový limit:

40 minut pro všechny kategorie

Cíl:

cíl bude uzavřen v 19:00, mapy se po doběhu odevzdávají. Výdej map
v 18:20.
Závodníci jsou povinni chovat se v duchu fair play a zejména podle
bodů 6.1a 6.4 pravidel orientačního běhu.

Výsledky:

průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu; celkové
výsledky budou na stránkách závodu (http://trebova14.kobusti.cz/)

Upozornění:

Závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Upozorňujeme, že u kategorií D16A, D20A, D21C, D21E, H35C a T
došlo ke kolizi číslice dvojmístného čísla jedné kontroly a loga INOV8.

První pomoc:

drobná poranění v centru závodu, větší úrazy nemocnice v Ústí nad
Orlicí

Občerstvení:

v cíli (voda a šťáva); v centru bude připraven bufet

Hygiena:

mytí, toalety a sprchy v prostorách tělocvičny, 3 ks TOI-TOI v centru
závodu, 2 ks na startu

Jury:

Martin Janata (DKP), Roman Zbranek (ASU), Jan Zháňal (ZBM)

Vyhlášení výsledků: v 19:00 v centru závodu
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích DH16A, DH18A, DH20 a
DH21E. Dále pak první tři v žákovských kategoriích DH12C a DH14C,
v kategoriích DH21A, DH35C, DH45C a DH55C budou vyhlášeni
pouze vítězové.
Protesty:

písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu
podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu
Václav Farář, Bartoňova 883, 530 12 Pardubice

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB
a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2014

Informace:

http://trebova14.kobusti.cz/
Kamil Koblížek, kamil.koblizek@seznam.cz, tel. 604 288 976

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:

Kamil Koblížek
Václav Farář, R1
Jan Fátor, R1

Upozornění:

provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se
souhlasem ředitele závodu

Václav Farář
hlavní rozhodčí

Kamil Koblížek
ředitel závodu

Parametry tratí:
Kategorie
D12C
D14C
D16A
D18A
D18C
D20A
D21E
D21A
D21C
D35C
D45C
D55C
H12C
H14C
H16A
H18A
H18C
H20A
H21E
H21A
H21C
H35C
H45C
H55C
T
P

Délka
1,3 km
1,6 km
2,0 km
2,0 km
1,8 km
2,2 km
2,3 km
2,2 km
2,0 km
2,5 km
1,9 km
1,9 km
1,3 km
1,6 km
2,2 km
2,3 km
2,1 km
2,4 km
2,6 km
2,3 km
2,2 km
2,8 km
2,5 km
2,3 km
2,4 km
1,2 km

Převýšení
8m
14 m
34 m
36 m
16 m
36 m
38 m
32 m
24 m
34 m
28 m
22 m
8m
16 m
34 m
36 m
16 m
36 m
40 m
32 m
24 m
34 m
28 m
24 m
44 m
8m

Počet kontrol
13
19
17
18
21
18
21
23
23
24
22
20
13
21
21
23
24
22
25
23
24
28
27
22
18
11

