3-denní závody v orientačním běhu

ŠUMPERSKÝ DIVOČÁK 2016
POKYNY
Pořádající orgán:

Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU)

Datum:

22. – 24. července (pátek – neděle)
pátek 22. července / E1 … krátká trať
sobota 23. července / E2 … klasická trať
neděle 24. července / E3 … zkrácená trať

Centrum:

Lyžařský areál Klepáčov (20 km SV od Šumperka) – louky za Chatou Kamzík // mapa

Hlavní pořadatelé: ředitel: Pavel Paloncý
hlavní rozhodčí: Petr Turczer (R1)
stavitelé tratí:
E1 … Ondřej Šrámek
E2 … Zdeněk Janů jun.
E3 … Vojtěch Vozda, Zdeněk Janů sen.
Prezentace:

pátek 22. července: 13:30 – 14:30 (v centru závodů)
pátek 22. července: 15:00 – 16:30 (v místě shromaždiště E1)
sobota 23. července: 8:30 – 9:30 (v místě shromaždiště E2)
neděle 24. července: 8:30 – 9:30 (v místě shromaždiště E3)

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D65
H10, H12, H14, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70
HDR (E1 a E2 jednoduchá trať bez fáborek, E3 fáborky), P (příchozí), DH10N (fáborky)
Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu, koeficient 1.00.

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů
k soutěžím sekce OB v roce 2016.

Jury:

složení jury bude uvedeno v centru závodů.

Protesty:

písemně doložené vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl.
26.1; poštou dle Pravidel OB čl. 26.2 na adresu Petr Turczer, Revoluční 21, Šumperk, 787
01).

Parkování:

organizované pořadatelem. Dbejte prosím pokynů pořadatelů.
U shromaždiště E1 na Skřítku může být vybíráno parkovné soukromým majitelem
parkoviště.

Šatny:

Možnost postavení klubových stanů na shromaždištích jednotlivých etap.

WC:

TOI-TOI v centru. Na shromaždištích jednotlivých etap možnost využití toalet v blízkých
restauračních zařízeních. WC budou určena také cestou na start jednotlivých etap.

Mytí:

v centru cisterna s vodou a lavory.

Zakázané prost.:

lesy kolem centra a shromaždišť jednotlivých etap jsou závodním prostorem a vstup je
sem zakázaný (kromě vyznačené cesty na start, resp. na shromaždiště E1 a E2). Další
zakázané prostory jsou v mapách vyznačeny červeným šrafováním.

Terén:

horský les v nadmořské výšce cca 700 - 960 m n.m. Les je převážně jehličnatý. Průběžnost
lesa je v jednotlivých částech různá - od zcela čistých partií až po orientačně velmi náročné
části horských hustníků. V terénu se nachází množství skal, skalek, kamenů atd. V prostoru
se nachází průměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů. Údolní části lesa jsou
povětšinou podmáčené se špatnou viditelností a s množstvím bažinek, melioračních rýh a
potůčků. Terén je bohatý na detaily terénních i porostových typů (skalky, kameny, kupky,
světlinky, hustníčky, bažinky, plošinky, výrazné stromy, vývraty, atd.). Běžecká podložka je
těžká - odpovídá horskému lesu. V terénu se nenachází téměř žádný sezónní porost a
podrost.

Parametry tratí:

zveřejněny na stránkách závodů a v centru.

Popisy kontrol:

budou vždy na shromaždišti jednotlivých etap. Odběr formou samoobsluhy.

Způsob ražení:

elektronické – SportIdent, možnost zapůjčení čipu u pořadatele. Jeden SI-čip nesmí být
použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického ražení razí závodníci do
políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické
ražení jsou umístěna vždy při dolním okraji mapy.

Směrné časy:

dle výše uvedených předpisů. Tratě mají směrné časy přizpůsobeny vícedenním závodům!

Výsledky:

průběžné výsledky budou vždy vyvěšovány na shromaždišti jednotlivých etap. Konečné
výsledky budou zveřejněny na stránkách závodu resp. v informačním systému ORISu.

Výdej map:

mapy nebudou v cíli odebírány. Dodržujte fair play!

Vyhlášení vítězů:

v neděli v centru po doběhnutí nejlepších v jednotlivých kategoriích. Přesný čas bude
ohlášen v centru. Vyhlášeni budou závodníci na prvních 3 místech všech kategorií za
všechny tři etapy v součtu. V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni závodníci.

Zdravotní služba: závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude
poskytována pouze po doběhu na shromaždišti jednotlivých etap. Následující lékařskou
pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Občerstvení:

pouze v případě E2 občerstvovací stanice na postupech (voda). V cíli po doběhu voda se
sirupem.

Stánkový prodej:

v centru bufet provozovaný personálem Chaty Kamzík s klasickým sortimentem – snídaně,
občerstvení přes den, večeře (koláče, polévka, guláš, rizoto, steaky, párky, klobásy, pivo,
limo, káva, čaj atd.).
Využijte tuto možnost občerstvení!

Ubytování:

Provizorní kemp bude zřízen na loukách za Chatou Kamzík // mapa.
Kemp bude otevřen od pátku 22.7.2016 13:30 do neděle 24.7.2016 15:00.
Ubytovací poukazy obdrží ubytovaní při prezentaci
Udržujte čistotu. Dbejte nočního klidu.

Upozornění:

provozování prodejní nebo propagační činnosti v rámci závodů pouze se souhlasem
ředitele nebo hlavního rozhodčího závodů.
Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena možnost
zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle
svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz
bude uveden na stránce závodu.

USTANOVENÍ PRO E1 – PÁTEK 22.7.2016
Shromaždiště:

louky u motorestu Skřítek // mapa.

Druh závodu:

krátká trať.

Vzdálenosti:

centrum – shromaždiště E1: 2 000 m / Cesta značena červenobílými fáborky. Cestou na
shromaždiště E1 se kříží silnice č. 11, dbejte prosím zvýšené opatrnosti. Na shromaždiště
E1 je možno dojet autem – viz parkování.
shromaždiště E1– cíl: 0 m
shromaždiště E1 – start: 1 500 m (převýšení 50 m) / vyjma kategorie HDR, která má start
ve vzdálenosti cca 100 m od shromaždiště E1

Start:

00 = 16:00 (intervalový start)
Cesta značena modrobílými fáborky.

Cíl:

závod končí oražením cílové krabičky, která je na cílové čáře.

Mapa:

Štola, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav červenec 2016, formát A4, hlavní kartograf: Luděk
Krtička, tisk: laser
Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Zvláštní mapové značky:

Časový limit:

zelený křížek
hnědý křížek
zelené kolečko
černý křížek

vývrat
plošinka, milíř
výrazný strom
jiný umělý objekt

90 minut

USTANOVENÍ PRO E2 – SOBOTA 23.7.2016
Shromaždiště:

louky u chaty Rabštejn // mapa.

Druh závodu:

klasická trať.

Vzdálenosti:

centrum – shromaždiště E2: 10 km
shromaždiště E2– cíl: 0 m
shromaždiště E2 – start: 1 200 m (převýšení 115 m) / vyjma kategorie HDR, která má start
ve vzdálenosti cca 100 m od shromaždiště E2

Doprava:

Na shromaždiště E2, resp. k chatě Rabštejn, není umožněn vjezd osobními automobily. Na
shromaždiště E2 lze dojet na kole a navíc bude zajištěna kyvadlová autobusová doprava
(Skřítek / shromaždiště E1 - Rabštejn).
Jízdní řád bude zveřejněn v centru, na shromaždišti E1 a na stránkách závodu.
Jízdenky obdrží závodníci při prezentaci.

Start:

00 = 10:00 (intervalový start)
Cesta značena modrobílými fáborky.

Cíl:

závod končí oražením cílové krabičky, která je na cílové čáře.

Mapa:

Vinná hora, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav červenec 2016, formát A3, hlavní kartograf:
Luděk Krtička, tisk: laser
Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Zvláštní mapové značky:

zelený křížek

vývrat

hnědý křížek
zelené kolečko
černý křížek
Časový limit:

plošinka, milíř
výrazný strom
jiný umělý objekt

180 minut

USTANOVENÍ PRO E3 – NEDĚLE 24.7.2016
Shromaždiště:

louky za Chatou Kamzík // mapa.

Druh závodu:

zkrácená trať.

Vzdálenosti:

centrum – shromaždiště E3: 0 m
shromaždiště E3– cíl: 0 m
shromaždiště E3 – start: 1 250 m (převýšení 115 m)

Start:

00 = 10:00 (handicap do 40 minut ztráty na prvního závodníka v jednotlivých kategoriích,
dále po minutových intervalech).
Cesta značena modrobílými fáborky.
Startovní listina bude zveřejněna v centru a na stránkách závodu v sobotu v odpoledních
hodinách.
Prosíme závodníky, aby se na start dostavili v předstihu 5 minut před vlastním startem.

Cíl:

závod končí oražením cílové krabičky, která je za cílovou čárou.
Pořadí se určuje na cílové čáře (určuje cílový rozhodčí), za ní už nepředbíhejte. Dbejte
pokynů cílových rozhodčích.

Mapa:

Klepáčov, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav červenec 2016, formát A4, hlavní kartograf:
Luděk Krtička, tisk: laser
Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny.
Zvláštní mapové značky:

zelený křížek
hnědý křížek
zelené kolečko
černý křížek

vývrat
plošinka, milíř
výrazný strom
jiný umělý objekt

Časový limit:

120 minut

Poděkování:

Velmi děkujeme panu Krejčímu a Tělovýchovné jednotě Horské sporty Jeseníky (majitelům
pozemků shromaždiště) za umožnění uspořádání závodů.
Samozřejmostí je poděkování našim sponzorům a partnerům.

V Šumperku 20. července 2016
Pavel Paloncý
ředitel závodů

Petr Turczer
hlavní rozhodčí

