
Český svaz orientačního běhu
Oddíl orientačního běhu Třebíč

P O K     Y N Y  

Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu
(závodu zařazeného do soutěží Continental Cup, HI-TEC Sprint Cup, HSH Ranking

s koeficientem 1,10)

a

Veteraniády České republiky v orientačním běhu ve sprintu
(závodu zařazeného do Českého poháru veteránů)

Pořadatel: Oddíl orientačního běhu Třebíč - TTR

Datum: 4. června 2005

Shromaždiště: Zimní  stadion  Třebíč,  ul.  Kateřiny  z Valdštejna  1  (krytý  prostor
k převlékání,  parkování, WC, umývárny s teplou vodou, prezentace)

Centrum: Karlovo náměstí, Třebíč (start, cíl, izolace)

Prezentace: 8.30 – 10.00 v místě shromaždiště

Příjezd: pořadatelé  žádají  účastníky  závodu  o  respektování  značených
příjezdových tras z  jednotlivých směrů z důvodu umístění shromaždiště
a  parkovišť  v centru  města  s některými  jednosměrnými  ulicemi  a
obtížným otáčením, viz. mapky na stránkách  závodu.

Shromaždiště: Zimní  stadion  Třebíč.  Přísný  zákaz  vstupu  na  hrací  plochu!!!
Převlékání v hledišti stadionu. K dispozici občerstvení, WC, umývárny.
Prosíme o dodržování pořádku. 

Čas vítěze: předpokládaný čas vítěze  ve všech kategoriích 15 minut.

Izolace: příchod  z centra  do  izolace  je  označen  zelenobílými  fáborky –  viz.
plánek  centra.  V izolaci  samoobslužný  odběr  startovních  čísel  pro
kategorie  HD21,16,18,20,  vymezený  prostor  na  odebrání  tištěných
popisů  a  jejich  úpravu  (k  dispozici  nůžky,  izolepa),  možnost
občerstvení  pitnou  vodou,  mobilní  WC.  Závodník,  který  se
neodprezentuje ve stanovený čas v izolaci nebude připuštěn ke startu.



Organizace závodu,
časový
harmonogram: kategorie  HD21: závodníci  jsou  povinni  se  v době  mezi  10.40   až

10.55 odprezentovat v prostoru izolace a připevnit si na hruď viditelně
své startovní číslo. Z prostoru izolace odchází ve svůj startovní času na
hodinách (čas  -4)  k  prvnímu startovacímu koridoru  (kontrola  čipů a
nulování čipů, kontrola dodržení zákazu použít obuv s hřeby), v dalším
koridoru kontrola mazání, poslední koridor se nachází na tribuně, kde
obdrží mapu a odstartují z rampy. Cíl závodu je rovněž na tribuně. 
kategorie HD16,18,20:  závodníci jsou povinni se v době mezi 12.05
až  12.25  odprezentovat  v prostoru  izolace  a  připevnit  si  na  hruď
viditelně  své  startovní  číslo.  Z prostoru  izolace  odchází  ve  svůj
startovní  čas  na  hodinách (čas  -4)  k  prvnímu startovacímu koridoru
(kontrola čipů a nulování čipů, kontrola dodržení zákazu použít obuv
s hřeby), v dalším koridoru kontrola mazání, poslední  koridor je  pod
tribunou.  Odběr  map je  na  povinném úseku k mapovému startu.  Cíl
závodu je umístěný pod tribunou.
veteránské kategorie: závodníci jsou povinni projít prostorem izolace.
Z prostoru izolace odchází ve svůj startovní čas na hodinách (čas -4) k
prvnímu  startovacímu  koridoru  (kontrola  čipů  a  nulování  čipů,
kontrola  dodržení  zákazu  použít  obuv  s hřeby),  v dalším  koridoru
kontrola mazání,  poslední koridor je  pod tribunou. Odběr map je na
povinném  úseku  k mapovému  startu.  Cíl  závodu  je  umístěný  pod
tribunou.

Popisy, startovní 
čísla: Popisy  kontrol  jsou  umístěny  na  mapě.  V prostoru  izolace  mají

závodníci  možnost  v době  své  izolace  (závodníci  veteraniády v době
průchodu izolací  před  svým startem)  si  vyzvednout  a  upravit  tištěné
popisy  kontrol  (nůžky  a  izolepa  k dispozici).  Závodníci  kategorií
HD21,16,18,20 jsou povinni si odebrat a připevnit své startovní číslo.
Kategorie HD21 odevzdává startovní čísla v cíli. 

Způsob ražení: pro všechny kategorie  elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI
čip  nesmí  být  v závodě  použit  vícekrát.  Závodník  je  povinen  ve
startovních  koridorech  provést  vymazání  čipu  a  kontrolu  mazání.
V případě  poruch  jednotky  SI  je  závodník  povinen  označit  průchod
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu
s náhradním ražením je povinen v cíli ihned  po vyčtení čipu předat ke
kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen
vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Čas 000: 11:00, individuální start

Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště  0 – 300 m (žluté fáborky)
shromaždiště – centrum  800 m (modrobílé fáborky)
centrum – start  200 m 
centrum – cíl  0 m



Mapa: Třebíč  M  1:4000, E 2 m, stav květen 2005, rozměr mapy 420x297,
autor Petr Hranička, mapa bude vodovzdorně upravena

Prostor závodu: povinný úsek je vyznačen v popisech

Odevzdávání map: mapy jsou v cíli odebírány do 15.50 hod.

Výsledky: předběžné  výsledky  budou  v tištěné  formě  průběžně  vyvěšovány na
informačních tabulích v centru závodu

Vyhlášení vítězů: vyhlášení tří nejlepších závodníků všech mistrovských kategorií začne
ve 14.00 hod.,  vyhlášení tří  nejlepších závodníků všech veteránských
kategorií začne v 16.40 hod.

Časový limit: 60 minut

Čas uzavření cíle: 17.00 hod.
 
Terén: historická  městská  čtvrtˇ,  příměstský les  a  park  místy s  podrostem,

částečně  historická  dlažba  (kočičí  hlavy);  jižní  a  jihovýchodní  sráz
k řece je částečně pokrytý kamennými plotnami za deště kluzkými a
částečně porostlý akáty.  V centru města je omezena doprava, přesto
tratě  závodu kříží  městské komunikace  za provozu.  Dbejte  zvýšené
opatrnosti.

Omezení: zákaz  používání  obuvi  s hřeby.  Dodržení  zákazu  bude  kontrolováno
v prvním startovacím koridoru.  Při  porušení zákazu nebude závodník
vpuštěn na trať.

WC: k dispozici  jsou  WC  v prostoru  shromaždiště,  městské  WC  v centru
závodu  a  mobilní  WC  v prostoru  izolace.  Pro  bezplatné  použití
městských WC se musí závodník prokázat čipem.

Občerstvení: občerstvení  závodníků  je  zajištěno  na  shromaždišti  v restauraci  na
Zimním  stadionu,  v centru  ve  stánku  uprostřed  Karlova  náměstí  a
v rychlém občerstvení  na spodní  straně náměstí.  Další  možnosti  jsou
v restauracích na Karlově náměstí a v nejbližším okolí (asi 15 zařízení). 

První pomoc: v prostoru cíle závodu

Ředitel závodu: Miroslav Orálek, R3

Hlavní rozhodčí: Radan Kamenický, R1

Stavba tratí: Roman Věžník, R2

Předpokládané
složení jury: Radek Novotný, Petr Kozák, Marek Petřivalský 



Poznámky: parkování dle pokynů pořadatele; 
přísný zákaz vstupu na vyznačené soukromé pozemky;
provozování  prodejní  nebo  propagační  činnosti  je  možno  pouze  se
souhlasem ředitele závodu;
výše vkladu při protestech 200,- Kč.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí

Zajímavosti: Po závodě doporučujeme navštívit Baziliku sv. Prokopa, Židovskou
synagogu  (od  roku  2003  zařazeno  do  památek  UNESCO)  a
Městkou věž. 
Volné vstupenky, které obdrží každý závodník při prezentaci opravňují
závodníka k bezplatné návštěvě výše uvedených historických památek.
Každý závodník je povinen dodržovat zákaz vstupu do závodní oblasti.
Z tohoto důvodu je možné v průběhu dne navštívit bez omezení pouze
Baziliku  sv.  Prokopa  (mimo  závodní  oblast),  Městskou  věž  a
Židovskou  synagogu  teprve  po  ukončení  Mistrovských  závodů  po
14.00 hod. a veteraniády po 16.00 hod Prohlídka Baziliky sv. Prokopa
je  časově  vázána  na  vnitřní  návštěvní  řád  a  církevní  obřady –  zde
doporučujeme  prohlídky  v průběhu  dne  do  17.00  hodin.  Návštěva
Městské věže a Židovské synagogy je možná do 18.00 hodin.
V termínu  3.  –  4.  6.  2005  probíhá  v Třebíči  letní  kulturní  festival
Zámostí 2005. Centrum této akce je východně od závodního prostoru u
řeky Jihlavy pod Bazilikou sv. Prokopa.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOB v OB a
Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2005.

Všem účastníkům přejeme úspěšný závod a hezky prožitý den.


