Pokyny

SAXBO 2015
Mistrovství JO na klasické trati, 7. závod Ještědského žebříčku v OB, veřejný závod
Česko-saské dny orientačního běhu SAXBO 2015
Datum konání:
Sobota 13. 6. 2015
Pořádající orgán:
Ještědská oblast sekce OB ČSOS
Pořádající subjekt:
OK Chrastava (CHA)
Rozsah:
závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,02
Shromaždiště:
Prezentace:
Parkování:

Systém ražení:

Popisy kontrol:
Vzdálenosti:

Zakázaný prostor:
Mapy:

Zvláštní mapové
značky:

Terén:
Nebezpečné úseky:
Povinné úseky:
Parametry tratí:
Starty:

Fojtka, louka v části obce Zaječí důl (50°49'22.960"N, 15°4'25.487"E)
V centru závodu: 9:30 – 11:00 hod.
Parkování automobilů je zajištěno na travnaté ploše za hřbitovem v Mníšku (viz
plánek). Bude značeno od silnice Liberec – Frýdlant. Bude vybírán poplatek 20 Kč.
Dodržujte pokyny pořadatelů. Šetřete parkovacím místem. Autobusy mohou stát buď
naproti hřbitovu, nebo u nádraží ČD. Cesta na shromaždiště bude značená a vede přes
železniční přejezd. Dbejte zvýšené opatrnosti a hlídejte své děti.
Ulice Fojtecká bude v době konání závodů z důvodu rekonstrukce uzavřená, proto
žádáme závodníky, aby nekomplikovali už tak složitou dopravní situaci v obci. Řiďte se
prosím dopravním značením a pokyny pořadatele. Důrazně žádáme řidiče, aby
neparkovali mimo vyhrazené parkoviště. V případě zaparkování na soukromém
pozemku, nebo částečného zahrazení vozovky hrozí odtah (Policie ČR má v této
lokalitě časté hlídky).
Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den. Při ztrátě zapůjčeného čipu
bude účtován poplatek 800,- Kč.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček
"R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí
jménem závodníka a oddílem.
Samoobslužný odběr v centru závodů. Tratě startující ze startu S2 mají barevné
popisy, ostatní bílé.
parkoviště – centrum:
1500 m
centrum – starty
S1 i S2 900m / přev. 90 m - modré fáborky, cesta vede
po zpevněné komunikaci.
cíl – centrum:
0m
Soukromé pozemky, oplocenky a čerstvě osázené paseky – v mapě vyšrafované,
některé v terénu označeny páskou
Nad lomem (pro kategorie H/D10L, HDR, H/D10, H/D12, H/D14, D16, D50, D55, D60,
H/D65, H70 a P; 1:10 000, E = 5m, formát A4)
Červená ruka II (pro ostatní kategorie; 1:10 000, E = 5m, formát A3)
Mapy na oba dny připravili Roman Horký a Petr Uher, stav květen 2014, revize jaro
2015, mapový klíč ISOM 2000; mapy nejsou vodovzdorně upraveny, na startu budou
mapníky
zelený křížek – vývrat
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka
černý křížek – umělý objekt
Jizerskohorský s žulovými bloky a velkým převýšením, středně hustá síť komunikací,
převážně kamenitý podklad. Doporučujeme tejpování kotníků a boty s hřeby.
Dbejte zvýšené opatrnosti v okolí lomů po těžbě kamene. Nejnebezpečnější místa
budou označena páskou.
start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl.
Jsou k dispozici na stránkách: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2920
00 = 12:00
Pro všechny kategorie intervalový start, kategorie HDR, P a T6 mají volný start od času
00 do 150, razí startovací kontrolu.
Pozor, jsou 2 starty, S1 a S2 jsou vedle sebe (společná cesta ze shromaždiště)
S1: Všechny kategorie vyjma níže uvedených kategorií S2

Fáborková trať:

Časový limit:
Cíl:

Průběžné výsledky:
Vyhlášení vítězů:
Občerstvení:

Školka:
WC:
Převlékání, mytí:
První pomoc:
Hlavní funkcionáři:

Informace:
Protesty:

Jury:
Předpis:
Upozornění:

S2: D10L, H10L, HDR, D10, H10, D12, H12, P
Kategorie D10L, H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, zkracování mezi
kontrolami je povoleno.
Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR !!!
Po oba dny je přímo v centru závodu krátká trať pro nejmenší závodníky.
150 minut pro všechny kategorie
Mapy se nebudou vybírat. Žádáme o dodržování fair play.
Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Po doběhu do cíle je závodník
povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.
Cíl bude uzavřen 30 minut po uplynutí časového limitu posledního startujícího
závodníka.
Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou
umístěny na webu závodu a v systému ORIS
První tři ve všech kategoriích. Na konci vyhlášení dostane každý účastník kategorie
HDR drobnou odměnu. Vyhlášení proběhne v nejkratším možném čase.
Na trati voda na kontrolách, je vyznačeno v popisech.
V cíli pro všechny závodníky po doběhu.
V centru závodu bude připraveno občerstvení, jídelní lístek na stránkách Oris.
Pořadatel zajišťuje tradiční stánek s buchtami.
V prostoru centra bude zajištěno hlídání dětí.
V centru závodu a na startu mobilní toalety TOI-TOI.
V centru závodu v oddílových stanech. V centru bude cisterna s užitkovou vodou a
lavory.
V cíli.
ředitel závodu:
Vojtěch Vokál, R2
hlavní rozhodčí:
Dominika Pachnerová, R1
stavitel tratí:
Kateřina Kašková a Jaroslav Polák, oba R2
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2920;
http://web.okcha.net/Poradame/index.php?cislo=23, mail: vokalv@volny.cz
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Dominika Pachnerová, U Slunečních
lázní 1277/3, 460 14 Liberec 14.
Volfová Julie VLI8051, Picek Jan TJN9101, Hradec Pavel TUR8801
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2015
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné
škody způsobené účastníky závodu. V lese je zvýšený výskyt klíšťat.
Je nutno dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody a soukromého majetku.
Zákaz vstupu na soukromý pozemek (527.0 - olivově zelená) a čerstvě osázené paseky
(v mapě vyšrafováno, v terénu některé z nich označeny páskou a kontrolovány
pořadateli)! Porušení zákazu bude trestáno diskvalifikací.
V lese probíhá stahování dřeva, buďte opatrní.
Dále je zakázáno v lese a do vzdálenosti 50 m od jeho okraje kouřit a rozdělávat oheň.
Účastníci závodů souhlasí s případným zveřejněním fotografií ze závodů.
V průběhu závodu proběhne na shromaždišti vyhlášení OM štafet v kategoriích
DH12 a DH14.

Správný směr za pořadatele přejí
Dominika Pachnerová
hlavní rozhodčí

Vojtěch Vokál
ředitel závodu

Sponzoři závodu:

Plánek parkování

