Sněhulákův kufr
POKYNY
veřejného závodu v orientačním běhu – klasická trať na sprintové mapě
Partneři:

Datum:

14. března 2020

Místo konání:

České Budějovice

Centrum závodu:

Areál SKP; Kubatova 25, 48.9829, 14.4637

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s. www.tjobcb.cz, info@tjobcb.cz

Typ závodu:

Veřejný závod – klasická trať na sprintové mapě

Kategorie, parametry
tratí:

A – 6,3 km, 19 kontrol, výměna mapy, převýšení 10 m
B – 4,0 km, 13 kontrol, převýšení 5 m
C – 2,4 km, 9 kontrol, převýšení 0 m
D – trať určená pro začátečníky, případně rodiče s dětmi, volné pořadí kontrol, časový limit 45 minut

Prezentace:

V den konání závodu 12:00 – 12:30 v centru závodu. Dohlášky pouze dle možností pořadatele. Celkový
počet účastníků a pořadatelů je limitován počtem 100 osob.

Parkování:

Není organizováno. Doporučujeme parkovat na placeném parkovišti naproti Výstavišti či v ulici Jiráskovo
nábřeží (parkovací zóna T1 během víkendu není zpoplatněna).

Vzdálenosti:

centrum - start
cíl - centrum

Popis terénu:

Městská zástavba – Pražské předměstí

Mapa:

Eskápéčko, 1:4000, ekvidistance 2 m, formát A4, mapoval Radim Hošek 3/2009, revize Filip Hulec
9/2015, mapový klíč ISSOM (OB sprint), mapy budou vodovzdorně upraveny.
Kategorie A bude mít na kontrole č. 8 výměnu mapy. Obě mapy bude mít kategorie A již od startu,
složené proti sobě v ochranné fólii. Po oražení kontroly č. 8 si závodník otočí mapu a pokračuje na
kontrolu označenou pořadovým číslem 9. Kontrola č. 8 je na druhé mapě označena symbolem startu.

Start:

Intervalový; 000 = 13:00 hod.

Způsob ražení:

Kombinace SI kontaktního ražení a ražení kleštičkami do startovního průkazu. Každý závodník obdrží při
prezentaci startovní průkaz ze svým jménem. Kromě něho musí mít s sebou při závodě svůj resp.
zapůjčený SI čip. Na startu si závodník standardně v prvním koridoru SI čip vynuluje, ve druhém provede
kontrolu a ve třetím případně vypne SIAC. Na startovní čáře bude umístěna krabička START, kterou si
v době svého startu závodník zaznamená na SI čip svůj start. Tím závodníkovi začíná běžet čas závodu.
Na kontrolách budou standardní stojany se standardními lampiony. Pro zaznamenání průběhu
kontrolou budou na některých kontrolách SI krabičky v režimu kontaktního ražení a na některých
kleštičky s kódem kontroly. V případě SI krabičky je závodník povinen si zaznamenat průběh kontrolou
do SI čipu, v případě kleštiček do startovního průkazu do políčka označeného u kategorií A, B, C
pořadovým číslem kontroly, u kategorie D kódem kontroly. Pro kategorie A, B, C to znamená, že pokud
bude některá kontrola vybavená SI krabičkou, ve startovním průkaze toto políčko zůstane volné a další
kontrolu vybavenou kleštičkami razím až do dalšího políčka se shodným číslem jako je pořadové číslo
kontroly. Kategorie D bude mít ve startovním průkazu stejně jako v mapě přímo kód kontroly a označuje
kontrolu s kleštičkami vždy do příslušného políčka. Závodník ukončí závod oražením kontaktní SI
krabičky v cíli. Každý závodník je povinen po doběhu vyčíst svůj čip a odevzdat startovní průkaz ke
kontrole. Na lampionech budou vždy viset ještě náhradní kleštičky. Tyto kleštičky použiji pouze
v případě poruchy SI krabičky popř. kleští na vrchu kontroly a zaznamenám si jimi průběh do startovního
průkazu do políčka „R“.

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr na shromaždišti.

Ostatní:

Kategorie A přebíhá více frekventovanou ulici „Plzeňská“. Tato ulice je v mapě označena fialovými
šrafami jako zakázaný prostor a je dovoleno ji překonávat pouze po přechodech pro chodce, které jsou

50 m
0m

v mapě označeny symbolem průchod. Přesto dbejte i na přechodech zvýšené opatrnosti! Porušení je
důvodem k diskvalifikaci.
Prostor stadionu je závodním prostorem. Mimo závod se pohybujte pouze na zpevněné ploše mezi
vstupní bránou a šatnami. Pro rozklusání využijte parkoviště před sportovním areálem SKP.
Zelená plocha uvnitř atletického oválu stadionu je z důvodu obnovy trávníku fotbalového hřiště
zakázaným prostorem a v mapě je označena fialovými šrafami.
Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků nebude. Při vyčítání čipu obdrží každý závodník sladkou odměnu, děti pexeso.

Časový limit:

90 minut pro kategorie A, B a C

Cíl:

Cíl bude uzavřen v 15:50 hodin.

Odevzdávání map:

Mapy nebudou vybírány. Dbejte prosím zásad fair play.

WC a šatny:

Na shromaždišti - v budově SKP.

Jury:

Není ustanovena, protesty nebudou přijímány.

Ochrana osobních
údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu a v informačním
systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské
fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně
nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
Těšíme se na Vás! Pořadatelé z TJ OB České Budějovice

