POKYNY
MISTROVSTVÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A VETERANIÁDA JMK VE SPRINTU
3. závod Jihomoravské ligy v orientačním běhu 2013
5. závod Ligy Vysočiny 2013
Poř. orgán:

Jihomoravská oblast ČSOS

Poř. subjekt: Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, o.s., oddíl orientačního běhu
Datum:

sobota 20. dubna 2013

Centrum:

Tišnov, základní škola nám. 28. října (za náměstím), GPS: 49°21'2.909"N,
16°25'23.790"E
Závodní kancelář (šatny, WC atd.) a vstup do budovy je ze zadní strany
(bude značeno). Zákaz vjezdu auty do areálu školy.

Zařazení
do soutěží:

Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda JmK ve sprintu, 3. závod
Jihomoravské ligy, 5. závod Ligy Vysočiny 2013, závod systému Ranking (kód
130420037) s koeficientem 1,02 a veřejný závod

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem
Kategorie:

dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65
HDR (rodiče s dětmi)
P (příchozí a začátečníci)
Upozornění: kategorie HDR vzhledem k charakteru závodu (městský sprint)
nebude fáborkovaná

Předpokládané
časy vítězů: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS
Prezentace: v centru závodu od 13:30 do 14:30. Prosíme o odhlášení nepřítomných
závodníků
Start:

00 = 15:00
Závodníci v kategoriích HDR a P mohou přijít na start v libovolném čase
od 00 do 60. Startovní čas jim bude přidělen rozhodčím na startu, odstartují ze
samostatné startovací jednotky podle pokynu startéra (SI krabičky na startovní
čáře, do které vloží svůj SI čip).

Povinný úsek: od startu po mapový start (odběr map) cca 120 m, značeno oranžovými
fáborky
Cíl:

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u
počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí! Mapy
se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum : 0 – 500m
centrum – start : 400 m po modrobílých fáborcích
centrum – cíl :
0m
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Mapa:

Pod Květnicí 1:4 000, E=2 m, stav říjen 2012, kartograf Pavel Kříž, mapový klíč
ISSOM, rozměr A4. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Zvláštní mapové značky:
modrý křížek – studna
černý křížek – umělý objekt (rozvaděč, rampa pro skateboard, atd.)
černé kolečko – umělý objekt (kamenný květináč, atd.)
Terén:

městská zástavba, parky,sídliště. Doporučená obuv – maratonky

Zakázané prostory:
V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě
zakresleny mapovými značkami:
201 Neschůdný sráz
304.1 Nepřekonatelné vodní těleso
421 Nepřekonatelná vegetace
521.1 Nepřekonatelná zeď
524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 Budova.
Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1
Oblast se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast a 714 Dočasná
konstrukce nebo uzavřená oblast. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno
diskvalifikací!
Zejména bude kontrolován vstup na záhonky (značeny „zelenožlutým
privátem“), rádi bychom si uchovali dobré vztahy s místními obyvateli.
Prostor závodu: severozápadní část města Tišnov
Popisy kontrol: k dispozici samoobslužně v centru závodu.
Systém ražení: elektronický systém SportIdent – jeden čip nesmí být v jednom závodě použít
dvakrát. Na startu postupně vynulujte a zkontrolujte svůj čip vložením do
příslušné SI jednotky. Na trati vložte svůj SI čip do každé SI jednotky na vaší
kontrole. V případě poruchy některé z SI jednotek na kontrolách označte průchod
kontrolou kleštičkami na stojanu do jednoho z políček R1, R2, R3 na mapě.
V centru pak nahlaste problém hlavnímu rozhodčímu a předejte mu svou mapu
ke kontrole. Po dokončení závodu neprodleně vyčtěte data z čipu vložením do SI
jednotky v centru na prezentaci, a to i v případě, že jste neabsolvoval(a) všechny
kontroly. Zapůjčený čip odevzdejte na prezentaci, v případě jeho ztráty budete
muset uhradit 700 Kč.
Časový limit: 45 min pro všechny kategorie
Uzavření cíle: 17,00
Funkcionáři: ředitel:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
Jury :

Emil Bauer
Zdeněk Mazal R2
Aleš Chmelík R3

členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům:
Pavel Ptáček BBM, Petr Přikryl ABM, Jiří Urválek TBM

Šatny, WC, umývání: v centru
Ubytování a doprava: pořadatelé nezajišťují
Občerstvení: po závodě voda se sirupem, v budově ZŠ možno využít automat (pití, bagety,
cukrovinky)
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Parkování:

nebude organizováno, dle možností ve městě

Informace:

na stránkách závodu – http://om2013.vsk-mendelu.cz
Emil Bauer mobil: 605339197, e-mail: ebauer@seznam.cz

Protesty:

písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné
protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího:
Zdeněk Mazal, Herčíkova 4, 612 00 Brno

Vyhlášení vítězů:

cca v 16:30. První tři závodníci v žákovských kategoriích
+ vítězové Mistrovství JmK ve sprintu obdrží diplomy a drobné ceny
Všichni závodníci kategorie HDR obdrží drobné ceny ihned v cíli.
Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu

První pomoc: drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem pořadatele
V případě vážnějších případů je v Tišnově lékařská pohotovost a nemocnice
Upozornění: Závodí se za plného silničního provozu. Buďte opatrní při přebíhání
komunikací!
Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti
ČSOS a Prováděcích předpisů Jihomoravské oblasti ČSOS pro rok 2013.

Poděkování:
- firmě ROBATHERM za sponzoring tvorby mapy
- městu Tišnov za poskytnutí veřejného prostoru a vstřícnost
- základní škole na nám. 28.října za poskytnutí centra závodu

Emil Bauer

Zdeněk Mazal

ředitel závodu

hlavní rozhodčí
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