POKYNY K ZÁVODU
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB
Český pohár štafet
______________________________ Mistrovství ČR v nočním OB ______________________________
Datum:

sobota 8.4.2017

Místo (centrum):

Rantířov – kulturní dům (N 49°24.522', E 15°30.924')
V sále kulturního domu je možné převlékání (zákaz vstupu ve znečištěné obuvi a s hřeby)

Prezentace:

v centru závodu v sobotu v 19:00-20:00 hod.

Vzdálenosti:

parkování – centrum: 200 m - 1.200 m – neznačeno, viz plánek
centrum – ubytování: 10 km
centrum – start: 1.200 m – značeno modrobílými fáborky
centrum – cíl: 800 m - u cesty na start, společné značení

Parkování:

na několika vyhrazených parkovištích v obci Rantířov – dodržujte pokyny pořadatelů.
Parkování v obci mimo míst určených pořadateli a vyhrazených pro závodníky není
možné. Parkování autobusů v obci dle pokynů pořadatelů.

Start:

intervalový, 00 = 21:00

Terén:

Zvlněný, porostově různorodý les (velmi dobře průběžné oblasti jsou střídány hustníky a
pasekami), na okraji strmě spadá do údolí řeky Jihlavy, kde jsou členité kamenité srázy,
místy terénní pozůstatky po středověké těžbě

Popisy kontrol:

ve formě piktogramů k samoodběru v centru závodu. Popisy nejsou vytištěny na mapě.
Kategorie D16, H16 a H21 jsou rozděleny na podkategorie L a S – dbejte na odběr správné
verze popisů a mapy podle startovní listiny

GPS tracking:

vybraní závodníci kategorií D21 a H21 běží s GPS jednotkami. Seznam závodníků bude
vyvěšen na webu a shromaždišti. Výdej jednotek bude v předstartovním prostoru, vybírány
budou v cíli.

Mapa:

Peklo, stav zima 2017, hl. kartograf M..Kratochvíl, měřítko 1:10.000, E 5 m, mapový klíč
ISOM 2000, formát A4, mapa je upravena vodovzdorně
Mapy se v cíli odevzdávají, vydávány budou v neděli po závodě štafet

Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek - vývrat
Časový limit:

120 minut

Systém ražení:

SportIdent
V předstartovním koridoru je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli
se razí cílová kontrola. V případě poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do dolního okraje
mapy, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.

Kategorie H21 má více než 30 kontrol a není tedy možné použít čipy SI-5 a SI-8. Dotčení
závodníci (kteří v přihlášce uvedli tento čip) dostanou zapůjčený čip od pořadatelů zdarma.
Vyčítání čipů po doběhu bude v centru závodu v kulturním domě.
Tratě:

Kategorie D16 a H16 mají trať s rozdělovacím systémem tzv. „motýlek“. Startovní listiny,
popisy i mapy jsou označeny D/H16L a D/H16S – dbejte na odebrání správné verze mapy
a v terénu na správné pořadí kontrol.
Kategorie H21 má trať ve formě dvou okruhů s krátkou společnou úvodní a závěrečnou
částí. Startovní listiny, popisy i mapy jsou označeny H21L a H21S – dbejte na odebrání
správné verze mapy. Každý závodník obdrží na startu dvě mapy zabalené společně (=
oboustranně), první mapa je označena H21L-1 resp. H21S-1, druhá pak H21L-2 resp.
H21S-2. Na druhé mapě je na místě poslední kontroly z první mapy trojúhelník a číslování
na druhé mapě dále pokračuje vzestupně v souvislé řadě.

Povinné úseky:

start – začátek orientace
poslední kontrola – cíl

Vybavení kontrol:

kontroly nejsou vybaveny reflexními prvky

Občerstvení:

delší tratě mají občerstvení (voda) na postupu – vyznačeno v mapě

Zakázaný prostor:

veškerý les v okolí centra závodu i okolí cesty na start

WC:

WC pouze na shromaždišti (v suterénu kulturního domu).

Vyhlášení vítězů:

kategorie Veteraniády ihned po skončení závodu, předpokládáme v 0:45,
mistrovské kategorie D/H16 až D/H21 budou vyhlášeny v neděli po závodě štafet.

Ubytování:

nouzové v tělocvičně a třídách školy. Budova bude otevřena od 22:30, zavírá se v 2:00.
Ubytování je třeba vyklidit v neděli do 9:30. Vstup pouze po přezutí do domácí obuvi.

Stravování:

malý pořadatelský bufet v centru závodů, dále Restaurace U Golema vzdálená 400 m.

Odpadky:

prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů: žluté na plasty (lahve
prosím sešlápněte) a modré/černé na ostatní odpad

Informace:

http://nocni2017.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel 606 621 490

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB 2017

Protesty:

s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu

Jury:

Petr Bořánek (VSP), Roman Zbranek (ASU), Jiří Otrusina (JPV)

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Martin Kratochvíl (R1)
stavitel tratí: Aleš Petráček (R2)

_________________________________ Český pohár štafet _________________________________
Datum:

neděle 9.4.2017

Místo (centrum):

Rantířov – louka na okraji obce (N 49°24.047', E 15°30.506')
na louce je dostatek prostoru na postavení oddílových stanů

Prezentace:

společně s M ČR nočním v sobotu v 19:00-20:00 hod.
v neděli v centru závodu v 9:00-10:00

Vzdálenosti:

parkování – centrum: 800-1.300 m - značeno modrobílými fáborky od kulturního domu
centrum – start/cíl : 0 m

Parkování:

stejné jako při M ČR noční – viz výše

Start 00:

11:00, ve vlnách po kategoriích:
00: H21
05: D21
10: H18
15: D18
20: D105, D135, H105, H135, H165
25: D14, H14, MIX
30: DH12

Soupisky:

vyplněním v systému ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz ) do soboty 20:00. Výjimečně
lze soupisky opravit, případně zadat na prezentaci.

Startovní čísla:

budou vydávána v neděli u prezentace. V cíli se čísla odevzdávají

Terén:

Zvlněný, porostově různorodý les (velmi dobře průběžné oblasti jsou střídány hustníky a
pasekami), na okraji strmě spadá do údolí řeky Jihlavy, kde jsou členité kamenité srázy,
místy terénní pozůstatky po středověké těžbě

Mapa:

Peklo, stav zima 2017, hl. kartograf M..Kratochvíl, měřítko 1:10.000, E 5 m, mapový klíč
ISOM 2000, formát A4, mapa je upravena vodovzdorně
Mapy se odhazují na doběhu, vydávány budou po vyhlášení vítězů.
Označeny jsou zezadu startovním číslem + počet teček dle úseku

Popisy kontrol:

vytištěné na mapě, u některých kategorií jsou rozdělené do 2 sloupců

Systém ražení:

SportIdent
Před startem v předávkovém koridoru je povinnost vymazat čip a provést kontrolu
vymazání. V cíli se nejdříve razí cílová kontrola, poté probíhá předávka dalšímu úseku.
V případě poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do dolního okraje mapy, v tomto případě je
třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.

Zakázaný prostor: veškerý les v okolí centra závodu
Povinné úseky:

start – začátek orientace
divácká kontrola - značený úsek
poslední kontrola – cíl

Tratě:

všechny kategorie mají diváckou kontrolu, po které probíhají podél shromaždiště
značeným koridorem, dále následuje závěrečný pytlík v délce 0,6 až 1,3 km dle kategorie
(asi 5-10 minut)

Ukázka předávky: v 10:45 bude provedena ukázka předávky
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat
Časový limit:

210 minut. Hromadný start dosud neodstartovaných úseků v 13:15

WC:

ToiToi u centra závodu

Mytí:

je možné v řece Jihlavě, asi 200 m od centra (u přístupové cesty od parkování)

Vyhlášení vítězů:

ihned po skončení závodu, předpokládáme v 14:00. Nejdříve bude vyhlášeno M ČR
v nočním OB a poté budou vyhlášeny tři nejlepší štafety v žákovských a pohárových
kategoriích a vítězná štafeta v kategoriích veteránů.

Stravování:

bufet v centru závodů, dále Restaurace U Golema (1 km z centra)

Odpadky:

prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů: žluté na plasty (lahve
prosím sešlápněte) a modré/černé na ostatní odpad

Informace:

http://nocni2017.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel 606 621 490

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB 2017

Protesty:

s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu

Jury:

Petr Bořánek (VSP), Roman Zbranek (ASU), Jiří Otrusina (JPV)

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda (R1)
stavitel tratí: Jaroslav Zeman (R2)

Schéma centra závodu štafet:

Plánek Rantířova – celkový přehled:

