Český svaz orientačních sportů
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
sobota 10. 9. 2011
4. závod Sprint cup 2011, 10. závod Žebříčku A – sprint, veřejný závod

POKYNY
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Centrum:
Jaroměř, sportovní hala a přilehlé travnaté prostranství v ulici O. Španiela (okres
Náchod).
V objektu sportovní haly jsou WC, sprchy, bufet Klokan a dále chodby a šatny s omezenou
kapacitou. Samotná hala = tělocvična není přístupná!!!
Na travnatém prostranství je možno postavit klubové šatny – v případě nepříznivého počasí
doporučujeme nespoléhat se na halu.
Pořadatelé neručí za odložené věci.
Prosíme Vás o třídění odpadu. Plasty vhazujte do zvláštních označených pytlů.
Parkování:
Oblast parkování je mimo závodní prostor a je vyznačena v samostatné mapce. Pořadatelé
parkování neorganizují. Dbejte dopravních značek a předpisů!
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum: do 1.5 km
Centrum = start = cíl
Prezentace:
V sobotu 10. 9. 2011 od 8:00 do 10:00 hodin ve Smržově při závodě ČPŠ, výjimečně od 15:00
do 15:30 v centru závodu. Přihlášky do kategorie P budou možné i na místě dle možností
pořadatele za nezvýšené startovné.
Start 00:
16:00
Funkcionáři: ředitel:
Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí:
Martina Hepnerová, R2 a David Hepner, R2
Jury:
Jindřich Kořínek, Martin Janata, Pavel Košárek
Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Kategorie:
D21E, D21A, D21C, H21E, H21A, H21C,
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 bude provedeno k rozhodnému datu 31. 7. 2011.
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A,
D12C, D14C, D35C, D45C, D55C,
H12C, H14C, H35C, H45C, H55C,
P (=příchozí)
(Kat. D18C a H18C byly z důvodu minimálního zájmu zrušeny.)
Popisy kontrol: Samoobsluhou v centru závodu (na mapě nejsou).
Mapa:
Jaroměř, M 1:4 000, E 2 m, stav léto 2011, ISSOM, v obalu, autor Jan Langr. Předchozí mapy:
Sady (1988) http://csob.tmapserver.cz/docs/rastry/1916a.jpg a
Jaroměř (1994) http://csob.tmapserver.cz/docs/rastry/1911a.jpg .
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!
Jeden z mostů přes Labe lze kromě přeběhu přes řeku i podbíhat podél řeky – běhá se v obou
úrovních. V mapě je nakreslen most jako hlavní běžecká úroveň a možnost podběhu podél
řeky je vyznačena značkou 708.1, tj. fialovými obrácenými závorkami.
Terén:

Staré město (podloubí, průchody, mimoúrovňová křížení ulice/most) oddělené řekou od parku,
vilové čtvrti a panelového sídliště.
Závod probíhá za běžného dopravního provozu (byť v sobotu odpoledne malého), dbejte
vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

Závodní oblast: Prostor mapy pro OB Jaroměř (1994), tj. část města Jaroměř ohraničená železničními tratěmi
směr Turnov a Trutnov, silnicemi I/33 a II/285 a řekami Úpou a Labem, kromě centra závodu
a příchodu do něj od západu (viz samostatná mapka). Závodníci mohou do závodní oblasti
vstupovat pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz
Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí poslední kontroly je nepřístupné. Porušení zákazu
vstupu do prostoru závodu mimo závod se trestá diskvalifikací.
Omezení běžecké obuvi: Zákaz použití bot s hřeby.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován
poplatek 700 Kč.
Startovní čísla: Běží s nimi závodníci kategorií D21E, H21E, D16A, H16A, D18A, H18A, D20A a H20A.
Výdej samoobsluhou v centru závodu v blízkosti startu.
Informace:
http://shk-ob.cz/zavody/2011_cz/
Jan Netuka - tel. 495 543 920 (pouze 20:30-22:30), mobil: 731 187 652, email:
jnetuka@wo.cz
Protesty:
Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Jan Netuka, Kladská
249, 500 03 Hradec Králové.
Výsledky:
Průběžné v centru závodu, konečné na http://shk-ob.cz/zavody/2011_cz/. Firma Racom
zajišťuje přenos průběžných výsledků. V průběhu závodu budou pro závodníky dostupné online mezičasy lokálně přes wi-fi Racom-SPLITS na adrese 192.168.141.195 a na internetu na
http://splits.racom.eu
Vyhlášení vítězů: V 18:30, vyhlášena budou první tři místa v kat. D, H 16A, 18A, 20A a 21E.
Časový limit:
45 minut.
Uzavření cíle: 18:45
Ubytování:
Pořadatelé zajišťují ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Jaroměř, ZŠ Josefov a
v sokolovně v České Skalici za 70 Kč/osobu. Viz samostatné pokyny.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB
a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2011.
Upozornění:
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- V centru je možno postavit klubové stany.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno
pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.

Závod se koná s podporou města Jaroměř.
Přílohy:
Tabulka délek tratí, mapka parkování Jaroměř, mapka arény Jaroměř.

Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé!

Sprint – parametry tratí
kategorie
D12C
D14C
D16A
D18A
D20A
D21A
D21C
D21E
D35C
D45C
D55C
H12C
H14C
H16A
H18A
H20A
H21A
H21C
H21E
H35C
H45C
H55C
P

délka (m)
1 750
1 910
2 360
2 540
2 490
2 480
2 110
2 460
1 900
1 960
1 910
1 970
2 120
2 620
2 730
2 660
2 420
2 340
2 880
2 570
2 260
2 140
2 210

počet kontrol
11
14
17
18
19
19
14
17
13
13
13
12
15
18
17
20
16
17
22
17
16
14
17

- převýšení do 25 m pro všechny kategorie

Sprint – parkování v Jaroměři

Sprint – aréna Jaroměř

