POKYNY
Mistrovství Jihočeské oblasti v orientačním běhu na klasické trati
Závod jihočeského žebříčku 2021
Linz cup 2021
Veřejný závod v orientačním běhu
Nebojte se mapy
Datum:

sobota 21. srpna 2021

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

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

Shromaždiště:

Lišov – Pod Větrníkem, 49.0192164N, 14.5832322E

Příjezd:

Příjezd na shromaždiště pouze odbočením v obci Lišov a dále kolem Horního rybníku
Větrnou ulicí ke shromaždišti na louce u kopce Větrník. Odbočka a cesta v Lišově
bude značena. Příjezd přes Libníč a Jelmo je zakázaný z důvodu průjezdu závodním
prostorem a mizernou kvalitou komunikace.

Parkování:

Parkování na louce v blízkosti shromaždiště. Dbejte pokynů pořadatele. Při vjezdu
bude vybíráno čestné prohlášení ohledně Covid 19.

Prezentace:

V den konání závodu od 13:00 – 14:30 v centru závodu. Za oddíl chodí prezentovat
vždy pouze jeden zástupce.
Změna čísla čipu a změna jména v rámci kategorie a klubu zdarma. Jiné změny
budou považovány za dohlášku. Na prezentaci pouze nejnutnější změny a dohlášky.

Čestné prohlášení:

Závodu je možné se účastnit pouze po odevzdání čestného prohlášení
o bezinfekčnosti na Covid-19 (testování, očkování, prodělání nemoci Covid-19, atd.).

Formulář čestného prohlášení je zveřejněný v ORIS a na webu závodu. Čestné
prohlášení s podpisem a kontaktními údaji bude vybíráno na vjezdu do parkování.
Popis terénu:

Mírně zvlněný terén s množstvím cest, vodotečí, hustníků; místy jsou pozůstatky po
středověké těžby nerostných surovin. Oblast je částečně dotčena kůrovcovou
kalamitou.

Mapa:

Větrník-sever, ekv. 5 m, ISOM 2017-2, formát A4, stav srpen 2021. Mistrovské
kategorie DH16 až DH21 – měřítko 1: 15 000, ostatní kategorie – 1:10 000. Mapa je
vytištěna na vodovzdorný materiál (Pretex).
Pozor, vývraty jsou zmapovány jen výběrově; zejména nejsou zakresleny čerstvé
vývraty, které nemají dosud odříznut kmen. Nové kůrovcové paseky, které jsou
zarostlé obtížně průchodnou vegetací (vysoká tráva, kopřivy, netýkavka aj.), jsou
zakresleny se značkou 407 – vegetace: pomalý běh, dobrá viditelnost.
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat, hnědý trojúhelník – plošinka, černý
křížek – jiný umělý objekt (zbořená chata, přístřešek, altán aj.)

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl – centrum

Start:

Intervalový, 00 = 15:00, vzdálenost ze shromaždiště 300 m, značeno modrobílými
fáborky.
Na start se závodníci dostaví 3 minuty před svým startem a projdou 3 koridory.
V prvním koridoru je každý závodník povinen si vynulovat čip a v druhém provést
kontrolu nulování čipu. V třetím koridoru bude umístěna kontrola SIAC OFF.
Závodníci kategorií HDR startují v libovolném čase ve zvláštním koridoru „na
krabičku“ dle pokynů startéra, nejdéle do startu posledního závodníka ostatních
kategorií.

Cíl:

Cíl je na shromaždišti, vyčítání čipů v blízkosti cíle (v místě prezentace).
Závodník po ražení na cílové čáře se již nesmí vracet zpět.
Cíl bude uzavřen po doběhu posledního závodníka, popř. 150 min po posledním
startu.
Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play.

Přesnost časomíry:

Na celé sekundy

Časový limit:

150 minut pro všechny kategorie

Dětská trať:

Kategorie HDR, značena oranžovými fáborky.

Parametry tratí:

Jsou zveřejněný v ORIS a na webu závodu.

Systém ražení:

Elektronické – SPORTIdent. Kontroly budou nastaveny v kontaktním režimu. Vyčítání
čipu na shromaždišti v místě prezentace. V případě nefunkční SI jednotky na kontrole
závodník razí mechanicky do R-políček v mapě. Mapu s ražením je povinen v cíli
předat ke kontrole. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod
nedokončí.
Omlouváme se, že v rozpisu je uvedena informace ohledně bezkontaktního závodu.
Závod se poběží s kontrolami v kontaktním režimu.
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Popisy kontrol:

Popisy kontrol budou k dispozici na shromaždišti a na mapě.

Zakázané prostory:

Zakázaným prostorem je přilehlý les. Závodníci se smí pohybovat
pouze po shromaždišti.

Občerstvení:

Na trati pro delší kategorie občerstovací stanice s vodou. V cíli balená voda.

Průběžné výsledky:

Budou vyvěšovány v centru závodů, dále budou k dispozici online
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=19965

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení na shromaždišti po 17:00. Vyhlášeni budou první tři závodníci
v žákovských a mistrovských kategoriích DH10 až DH21. Závodníci obdrží diplom,
medaili a drobné věcné ceny.
V kategorii HDR - rodiče s dětmi dostanou účastnící závodu odměnu při průchodu
cílem.

Jury:

Marie Dulovcová, Luděk Honza, Zdeněk Blabla

První pomoc:

U cíle bude možnost lékařského ošetření.

WC a šatna:

V místě shromaždiště budou mobilní záchody; převlékání v autech.

Ostatní služby:

Dětskou školku ani ostatní služby pořadatel neposkytuje.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,-- Kč během závodu. V případě
uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo
konečným výsledkům lze uplatnit u hlavního rozhodčího na e-mailové adrese
josef.hejzlar@seznam.cz.

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, startovky
a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS
(https://oris.orientacnisporty.cz/).
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. 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.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem
ředitele závodu.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů
k soutěžím JčKSOS.

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Radek Janošík, R3
Josef Hejzlar, R3
Radek Teringl, R2

Konání závodů je umožněno se souhlasem obcí Lišov, Hůry a České Budějovice.
Projekt je podpořen z prostředků Jihočeského kraje pro rok 2021.
Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to
i Vaše lesy. Chovejte se tedy ohleduplně!

