Husitský štít
42. ročník závodu v orientačním běhu
POKYNY
veřejného závodu v orientačním běhu – sprintu
Partneři:

Datum:

11.června 2022

Místo konání:

Trhové Sviny

Centrum závodu:

Trhové Sviny, u stadionu Základní školy, Školní 713 (48.8438447N, 14.6329544E).
Příjezd k centru závodu je výhradně z Trocnovské ulice ulicemi Sídliště a Školní na parkoviště
vyznačená v plánku. Příchod do centra závodu je od parkovišť mezi komplexy budov ZŠ a Gymnázia.
Celé okolí je závodní prostorem, proto nevstupujte mimo komunikace.

V centru závodu je možné využít šatny v přilehlé budově tělocvičny ZŠ.
Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ OB České Budějovice z.s. www.tjobcb.cz

Typ závodu / zařazení
do soutěží:

Veřejný závod jednotlivců ve sprintu s intervalovým startem /
6. závod jihočeského žebříčku jaro 2022

Soutěžní kategorie:

Veřejný závod v orientačním běhu podle soutěžních pravidel OB:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75
Předpokládané časy vítězů jsou podle soutěžního řádu Jč KS ČSOS.

Ostatní kategorie:

P – orientačně jednodušší trať pro příchozí a děti s doprovodem
T – tréninková trať pro příchozí

Funkcionáři:

ředitel závodu:
stavitel tratí:
hlavní rozhodčí:

Prezentace:

V den konání závodu možná zároveň s prezentací na dopoledním závodě v Hojné Vodě v 9:00- 10:00,
nebo od 15:00 do 15:30 v centru závodu v Trhových Svinech. Dohlášky na místě do závodních kategorií
pouze podle možností pořadatele. Potvrzení o bezhotovostní úhradě vkladů nebude vydáváno – tisk je
umožněn na orisu. Na vyžádání zašleme emailem.
Možnost zapůjčení obyčejných kontaktních čipů za 40,- Kč (v případě ztráty za 800,- Kč)
a bezkontaktních SIAC čipů za 40,- Kč (v případě ztráty za 1900,- Kč).

Parkování:

Veřejná parkoviště v ulici Školní, naproti Gymnáziu a na příjezdu k Domu kultury - viz plánek. V centru
závodu není parkování možné.

Vzdálenosti:

do 300 m

Lenka Míková, R3
Josef Hejzlar, R3
Vlaďka Hejzlarová, R3

parkoviště – centrum

400 m
0m
Popis terénu:
Mapa:

centrum – start
cíl – centrum

Městská zástavba, parky, garážové prostory
Trhové Sviny – sprint, měř. 1:4000, ekv. 2 m; norma ISSprOM2019-2, verze březen 2022;
formát A4; mapoval Josef Hejzlar v červnu 2022; vytištěna na vodě odolném materiálu (pretex)
Zvláštní mapové značky:

Start:

Intervalový; 00:00 = 16:00 hod., cesta na start značena modro-bílými fáborky.
Závodníci veřejného závodu projdou na startu 3 koridory: v prvním proběhne kontrola závodníků a
vynulování čipu (CLEAR), ve druhém kontrola nulování (CHECK), ve třetím kontrola bezkontaktních
čipů SIAC Air+ (SIAC-TEST). Kontrola baterie bezkontaktních čipů (SIAC-Battery test) bude umístěna
v centru v místě odchodu ke startu.
Kategorie P a T mají samostatný koridor a startují podle pokynů pořadatele volně, a to
kategorie P od času 20 (tj. 16:20 hod.) do konce startu v čase 60 (tj. 17:00), kategorie T od času 40 (tj.
16:40 hod.) do času 60 (tj. 17:00).

Prostor závodu:

Vyznačené území města Trhové Sviny:

Zakázané prostory:

Pro účastníky závodu je mimo vlastní závod zakázáno do prostoru závodu vstupovat, kromě
příchodové trasy.
Během závodu závodníci nesmí vstupovat na soukromé pozemky a plochy vyznačené v mapě
žlutozeleně symbolem 520. Závod bude při nijak neomezeném provozu na ulicích a na
komunikacích. Závodníci jsou povinni respektovat pravidla silničního provozu. Zkrátka, vždy, než
budete přebíhal ulici, rozhlédněte se, ať nevběhnete někomu pod kola. Díky.

Popisy kontrol:

Popisy kontrol budou k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodu, nebudou vytištěny na mapě.
Budou vytištěny na světle zeleném papíře.

Způsob ražení:

Elektronický systém SPORTident, s možností bezkontaktního ražení při použití čipu SIAC Air+. Jeden
čip lze použít v závodě pouze jednou. Při nefunkčnosti elektronické kontroly v závodě musí
závodník provést označení průchodu kontrolou pomocí mechanického ražení (kleštičky) do
vyhrazených políček na okraji mapy. Výsledný čas se měří s přesností na sekundy.

Časový limit:

45 minut pro všechny kategorie

Cíl a vyčítání čipů:

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové kontroly. Cílová kontrola bude nastavena na bezkontaktní
ražení. Cíl bude uzavřen v 17:45 hod. Vyčítání čipů bude v centru závodu, v místě prezentace.
Závodníci jsou povinni bezprostředně po dokončení závodu vyčíst čip i v případě, že závod nedokončili.

Odevzdávání map:

V cíli nebudou mapy vybírány. Prosíme, dbejte principu fair-play a nesdílejte mapu se závodníky, kteří
ještě neodstartovali.

Jury:

Složení: Filip Hulec (PCB), Jakub Hulec (KSH), Ivo Šafařík (OPI)

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 na
e-mailové adrese teringl@strob.cz.
Lékařská první pomoc: Lékařská první pomoc bude zajištěna v centru závodu.
Občerstvení:

V cíli bude pro každého závodníka k dispozici voda nebo šťáva.

WC:

WC v centru závodu u šaten v přilehlé budově tělocvičny.

Průběžné výsledky:

Budou vyvěšovány v centru závodů a také budou k dispozici v průběhu závodu online na odkazu:
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23017&lang=cz.

Vyhlášení výsledků:

V centru závodu cca v 18:00 hod.
Vyhlášeni budou a ceny obdrží první tři závodníci v kategoriích DH10 – DH18. Všichni účastníci
kategorie P obdrží diplom za účast a malou pozornost.

Školka:

Pořadatel nezajišťuje hlídání dětí.

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, 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.

Ostatní:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím Jč KS
ČSOS.

Parametry tratí:

Kategorie
D10
D12
D14
D16
D18
D20
D21
D35
D45
D55
D65
D75
H10
H12
H14
H16
H18
H20
H21
H35
H45
H55
H65
H75
P
T

Délka (km)
1,1
1,3
1,5
1,7
2,0
2,1
2,1
2,0
1,7
1,7
1,3
1,0
1,1
1,5
1,7
2,0
2,0
3,0
3,0
2,1
2,0
2,0
1,5
1,3
1,1
1,5

Převýšení (m)
16
30
36
32
48
46
46
48
32
32
30
16
16
36
32
48
48
52
52
46
48
48
36
30
16
36

Počet kontrol
10
11
12
13
15
18
18
15
13
13
11
11
10
12
13
15
15
21
21
18
15
15
12
11
10
12

Děkujeme městu Trhové Sviny za umožnění konání závodu a Základní škole a Gymnáziu Trhové Sviny za
poskytnuté zázemí!

