ČESKÁ ASOCIACE ROGAININGU A HORSKÉHO ORIENTAČNÍHO BĚHU a ORIENTAČNÍ KLUB OK JILEMNICE
POKYNY

Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2011
Datum:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Centrum závodu:
Druh závodu:

sobota 5. a neděle 6. listopadu 2011
Česká asociace rogainingu a horského orientačního (ČAR)
Orientační klub OK Jilemnice (JIL)
Paseky nad Jizerou, Penzion Sokol (GPS: 50°43'27.82 3"N, 15°23'49.353"E)
dvouetapový závod dvojic
M ČR
- HH, HD, DD, HH40, HD40, DD40
veřejný závod - P

Prezentace:

v centru :

pátek 4. 11. 2011 – 18:00 až 22:00 hodin
sobota 5. 11. 2011 – 7:30 až 9:00 hodin
neděle 6. 11. 2011 – 7:30 až 8:00 hodin (kategorie P)
Na prezentaci budeme chtít:
- podepsat prohlášení, že se závodník účastní závodu na vlastní nebezpečí a že
bude dodržovat pravidla ČAR
Na prezentaci obdržíte:
- tašku HUDYsport s pokyny závodu
- doklad o zaplacení vkladu
- čipy na zapůjčení objednané v přihlášce (proti podpisu)
- ubytovací a stravovací poukazy – dbejte pokynů na nich uvedených
V mistrovských kategoriích mohou startovat pouze závodníci starší 15 let, kteří jsou členové ČAR nebo zahraniční
závodníci. Do ČAR je možné vstoupit bezplatně při prezentaci. Start v kategorii P není omezen.
Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – prezentace
centrum – start
centrum – cíl

do 300 m
0m
sobota 1500 m, neděle 1700 m
0m

Parkování:
Ubytovaní v Pensionu Sokol (typ A) na horním parkovišti (GPS Loc: 50°43'26.063"N,
15°23'48.012"E). Ubytovaní v ubytovn ě Sokol (typ B) na vyhrazených plochách obce Paseky nad Jizerou (GPS
Loc: 50°43'22.506"N, 15°23'51.603"E) spolu s ostatn ími závodníky, kteří nevyužívají domluveného ubytování.
Dbejte pokynů pořadatelů.
Terén:
Podhorský až horský v nadmořské výšce cca 500 až 950 m.n.m.. Síť komunikací středně
hustá. Průběžnost terénu je rozdílná. V některých částech čistý dobře průběžný les či horské louky, v některých
částech strmá údolí a skalky. Prostor závodu je středně hustě osídlen.
Mapa:

Start:

sobota 5.11. - Vysoká, neděle 6. 11. - Jizerní
měřítko 1:50 000, ekvidistance 10 metrů, stav podzim 2011, rozměr A4 , tisk laser mapový
podklad SHOCart, revize Martina Kynčlová a Michal Tihon
mapa bude vodovzdorně upravena a obsahuje popisy kontrol na přední straně
mapy nebudou po etapě v cíli vybírány
sobota 5.11.
Start = 9:30
ve vlnách po kategoriích
9:30 HH, DD, HD40
9:40 HD, DD40
9:50 HH40, P

neděle 6.11.
Start = 8:30
handicapový start pro závodníky do 45 minut ztráty
ostatní start hromadný ve vlnách
9:25
HH, HD
9:35
HH40, HD40, DD
9:45
DD40, P

Žádáme závodníky, aby se na start dostavili nejméně 5 min. předem, tak aby si stihli vynulovat a zkontrolovat čip.
Časy vítězů:

Předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií dle pravidel ČAR [odst. A3]

Časový limit:
7 hodin pro všechny kategorie, čas uzavření cíle: sobota 16:50, neděle 16:45
Týmy, které odstoupí v průběhu závodu, jsou povinny se dostavit do cíle a informovat o tom pořadatele, nebo se
alespoň nahlásit na jeden z mobilních telefonů: David Hlaváč 603 838 594, Michal Tihon 724 806 095

Délky tratí:

sobota 5.11.
délka(km) převýšení(m) kontrol(ks)
HH
28,10
1170
16
HD
23,07
1010
13
DD
19,05
750
12
HH40 22,02
910
14
HD40 20,41
720
12
DD40 18,67
720
12
P
17,66
630
10

neděle 6.11.
délka(km) převýšení(m) kontrol(ks)
HH
25,73
1380
14
HD
21,30
1210
13
DD
18,11
1080
10
HH40 22,39
1190
11
HD40 18,40
1110
12
DD40 17,27
1080
10
P
15,44
830
8

V sobotu mají všechny kategorie v úvodní části trati několik kontrol systémem volného pořadí (free order). Tyto
kontroly jsou označeny číslem a písmenem (např. 1a, 1b, ..., 1g). Takto označené kontroly musí být oraženy
všechny, na pořadí oražení však nezáleží. Pořadí kontrol určené číslem je nutno dodržet (tj. kontrola 2 musí být
oražena až po oražení všech kontrol 1a, 1b, ..., 1g).
Systém ražení:
SPORTident. Čip je nepřenosný a musí jej mít každý závodník, kontrolu musí orazit oba z
dvojice, každý na svůj čip. Oba členové týmu jsou povinni označit průchod kontrolou v intervalu do 1 minuty. V
případě poruchy elektronického zařízení použijte mechanické kleště pro náhradní ražení na okraj mapy. U stojanů
budou kontrolní lístečky pro případ zcizení kontroly.
Cíl:

Cílová kontrola pro oba dny je ve stanu HUDYsport před centrem.

Předběžné výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení celkových výsledků proběhne v neděli v centru od cca 14:00, věcné
ceny a diplomy obdrží 3 nejlepší v každé kategorii. V sobotu bude v centru závodu od 19:30 probíhat promítání
postupů z gps logerů závodníků, tombola a večírek s živou kapelou.
První pomoc:

V prostorách cíle bude k dispozici lékařská služba, základní prostředky (náplasti, sportpásky) budou na kontrolách s občerstvením.

Protesty:

Dle Pravidel ČAR s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího.

Jury závodu:

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

Občerstvení:

Každá kategorie má na trati dvě občerstvovací stanice (teplý čaj, voda, tatranky, čokoláda,
rozinky, banány, sůl apod.), v cíli – teplý čaj, polévka s chlebem.

Stravování:

Stravování objednané v přihlášce - v centru závodu v Penzionu Sokol
snídaně sobota:
od 7:00 do 8:30
večeře sobota:
od 17:00 do 19:00
snídaně neděle:
od 6:00 do 8:30

Další občerstvení během víkendu je zajištěno pronajímatelem areálu v centru závodu. Je možno využít i restaurace
v Pasekách na Jizerou – U Hermíny, Na Buďárce, které doporučujeme například na páteční večeři.
WC a mytí:
Prodej:

V centru a v místě ubytování
Pro veškerý prodej v centrech závodu je nutná dohoda s ředitelem závodu.

Funkcionáři závodu:

Upozornění:

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitelé tratí

David Hlaváč
Aleš Malý
Martina Kynčlová a Michal Tihon

Závodí se podle platných Pravidel ČAR. Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí.

DĚKUJEME obci Paseky nad Jizerou, správě KRNAP, Lesům ČR a dalším, za umožnění pořádání závodu.

