Český svaz orientačních sportů
SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou

3. závodu Sprint cupu 2013,
7. závodu Žebříčku A – sprint,
veřejného závodu ve sprintu

POKYNY
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou

Datum:

7. září 2013

Centrum:
Rychnov n. Kn., zimní stadion, Školní jídelna a vymezený prostor mezi
oběma budovami, viz. mapka centra, kterou závodníci obdrží při prezentaci
Příjezd:
bude značeno ze silnice č. 319 z dopoledního závodu štafet, viz. mapka
Rychnova na webových stránkách závodu
Parkování:
oblasti parkování jsou mimo závodní prostor a jsou vyznačeny
v tréninkové mapce. Pořadatelé organizují parkování částečně (na louce, cca 300m od centra
závodu a dalších vymezených zpevněných plochách v blízkosti centra, vše do 400m z centra),
viz. tréninková mapka; Dbejte dopravních značek, předpisů a pokynů pořadatelů. Policie bude
prostory kontrolovat.
Vzdálenosti:

parkování – centrum
centrum – start
cíl – centrum

400 m
200 m
0m

Prezentace: v sobotu 7. 9. 2013 od 8:00 do 9:00 hod. na Hradisku při závodě ČPŠ, výjimečně
od 14:30 do 15 hodin v centru závodu sprintu. Přihlášky v místě jen dle možností pořadatele.
Start :
intervalový podle kategorií, 00 = 16:00 hod.; V prvním koridoru si závodník
vynuluje, ve druhém provede kontrolu nulování. Po odstartování si závodník odebírá mapu,
mapový start navazuje na odběr map.
Časový limit: 30 minut, uzavření cíle v 18:30

Terén: částečně historické centrum a starší zástavba v okolí náměstí, zámecký park a drobná
městská zeleň, vilová zástavba, panelová sídliště. Závod probíhá za běžného dopravního
provozu (v sobotu odpoledne bývá provoz menší a navíc jej omezujeme pořadatelskou
službou na vybraných komunikacích), dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí
na vlastní nebezpečí.
Závodní prostor:
vyznačen v příjezdovém plánku na webu závodu. Závodní prostor je
uzavřen pro účastníky závodu.
Nepřehledná místa: V prostoru závodu se nacházejí místa, která mohou být z mapy při běhu
nepřehledná. Abychom předešli případným nedorozuměním, upozorňujeme na ně. Jedná se o
nepřekonatelné ploty, které budou v terénu ohraničeny viditelnou „červeno-bílou“ páskou. A dále
o úzké průchody, které by při nepozornosti mohly být nebezpečné a snáze přeběhnutelné.
Samostatnou přílohou pokynů budou mapové ukázky těchto lokalit a fotografie.
Mapa: Rychnov, 1:4 000, ekvidistance 2 m, stav léto 2013, ISSOM 2007, vodovzdorně
upravena, autor Jan Fátor, tisk Žaket, bude odebírána v cíli do 18 hod., výdej map po 18-té hod.;
předchozí mapy prostoru: Rychnov-93, Zámecký park-01, První mapa-06
Mapové značky:
značka č. 418 výrazný strom – zelené kolečko, je v mapě použita pro
stromy s šířkou kmene větší než 1,1 m, podstatně menší kmeny jsou kresleny zelenou tečkou strom nebo keř, zn. č. 419; v piktogramech je v obou případech uveden strom
Zakázané značky: v průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v
mapě zakresleny mapovými značkami:
201 (201,1) - Neschůdný sráz
421 (421,2) - Nepřekonatelná vegetace (budou pro zvýraznění v terénu označeny
„červenobílou“ páskou)
521.1, 521,3 - Nepřekonatelná zeď
524 - Nepřekonatelný plot nebo ohrada
526.1 – Budova
zakázáno je také vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou:
527.1 - Oblast se zakázaným vstupem, privát (malé, neoplocené budou pro zvýraznění
v terénu označeny „červenobílou“ páskou)
709 - Nepřístupná oblast (budou pro zvýraznění v terénu označeny „červenobílou“
páskou)
714 - Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast (tradiční předzahrádky restaurací,
lešení)

Cíl:
V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače.
Vyčíst musí i ti, kteří závod z jakéhokoli důvodu nedokončí.

Vybrané zakázané značky najdete také na tréninkové mapce.
Závodníci, kteří neuposlechnou tyto zákazy, budou potrestáni diskvalifikací. V terénu budou
pořadatelé.

Předpisy: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB a
Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2013

Tréninková mapa: při prezentaci obdrží závodníci tréninkovou mapku, na které jsou současně
označena parkoviště a slouží i k cestě z parkování do centra závodu

Kategorie: D12C, D14C, D16A, D18A, D18C, D20A, D21E, D21A, D21C, D35C, D45C, D55C,
H12C, H14C, H16A, H18A, H18C, H20A, H21E, H21A, H21C, H35C, H45C, H55C
T (= tréninková, kondiční) – středně obtížná trať
P (= příchozí, pouze neregistrovaní) – velmi jednoduchá, na úrovni D/H10

Systém ražení: elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit
dvakrát, při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč. V případě selhání SI
jednotky jsou na mapě políčka R.

Předpokládané časy vítězů: dle Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2013 (D18,
D21, H18, H21) a soutěžního řádu soutěží sekce OB (ostatní)
Omezení běžecké obuvi:
atletickou obuv

zákaz použití bot s hřeby, vzhledem k podložce doporučujeme

Startovní čísla:
pro kategorie D21E, H21E, D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A; výdej
samoobsluhou v centru závodu v blízkosti startu; po doběhu se odevzdávají v cíli

Popisy kontrol:

klasický volný odběr na shromaždišti

Výdej map:

v cíli, po odstartování posledního závodníka cca od 18 hod.

Výsledky:

průběžné v centru závodu, oficiální výsledky na webových stránkách závodu

Vyhlášení vítězů:
v 18:15 hod. budou vyhlášeni první tři v kategoriích D16A, D18A, D20A,
D21E, H16A, H18A, H20A, H21E, pro vítěze ostatních kategorií budou v místě prezentace
připraveny diplomy a ceny; jsou připraveny hodnotné ceny

Občerstvení: stánkový prodej na shromaždišti a ve školní jídelně; předem objednaní mají večeři
ve školní jídelně

náhled závodní mapy:

Ubytování: závodníci, kteří si objednali ubytování, obdrží na prezentaci mapku a další
potřebné informace
Zdravotník: bude k dispozici v cíli, vážnější případy budou ošetřeny v Oblastní nemocnici
Rychnov nad Kněžnou
WC:

WC na zimním stadionu a ve školní jídelně – udržujte pořádek

Odpadky:

pytle na stojanech, žluté na plasty, černé na ostatní odpad

Noční prohlídka zámku: pro zájemce nabízíme možnost prohlídky Kolowratského zámku a
kostela Nejsvětější Trojice v Rychnově n. Kn. v sobotu 7. 9., od 20:30 hod. (první skupina),
v ceně 60,-Kč/osoba, prohlídka se platí až v zámku, k vidění je třetí největší barokní obrazárna
v České republice, jediný zachovalý ceremoniální meč, ve zvonici pak sedmitunový zvon
Kryštof - 3 největší v Čechách; http://kolowrat.com/cs.html
Informace:
http://srk.webz.cz/cps2013/
Lukáš Pátek – mobil: 731 187 652, email: luki.patek@seznam.cz
Honza Potštejnský – mobil: 732 223 337, email: honza.potstejnsky@seznam.cz
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je
možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Protesty:
písemné se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu, případné protesty proti
oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Jindřich
Kořínek, Mírová 236, 511 01 Turnov
Jury: Kristýna Kolínová (DKP), Jan Mrázek (SJC), Jan Panchártek (PHK)
Funkcionáři: ředitel závodu: Jan Potštejnský
hlavní rozhodčí: Jindřich Kořínek, R1 (TUR)
stavba tratí: Martin Klícha, Jan Potštejnský – oba R2

Poděkování partnerům a sponzorům závodu:

město Rychnov nad Kněžnou, Školní jídelna v Rychnově n. Kn., Zimní stadion Rychnov
n. Kn., Zahrada, GENERALI, PF Móda, Podorlická sodovkárna, Pivovar Rychnov n. Kn.,
Racom Nové Město n. M., ŠKODA, ZPMV, dobrovolníkům a dalším pomocníkům

Partneři ČSOS:

ČSOB Pojišťovna, TOI-TOI, T-MAPY, H.S.H. sport, Žaket, Equica, ODLO, Trimtex,
Mapy.cz, Vavrys.cz

Pořadatelé přejí příjemný zážitek ze závodu po Rychnově n. Kn.

Příloha 1.: mapka Rychnova

náhled tréninkové mapy:

Příloha 2.: Délky tratí
kategorie

délka

D12C
D14C
D16A
D18A
D18C
D20A
D21A
D21C
D21E
D35C
D45C
D55C
P

1,4 km
1,4 km
1,7 km
1,9 km
1,7 km
2 km
2 km
2 km
2,3 km
2,2 km
1,6 km
1,5 km
1,2 km

počet
kontrol
10
13
18
16
17
17
18
18
22
21
14
14
10

kategorie
H12C
H14C
H16A
H18A
H18C
H20A
H21A
H21C
H21E
H35C
H45C
H55C
T

délka
1,4
1,5
1,8
2,3
1,9
2,5
2,6
2,4
2,7
2,4
2,3
1,7
1,7

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

počet
kontrol
9
12
18
22
16
20
23
19
23
22
19
18
16

