Přebor škol v orientačním běhu 2018/2019
Krajské finále, 21. 5. 2019, Plavecký areál Zábřeh
Pokyny pro účastníky
Centrum:

Plavecký areál Zábřeh. Přísný zákaz vstupu mimo prostor vyhrazený pro závodníky!

Prezentace:

V centru závodu od 9:30 do 10:15 hod.

Start:

00 = 11:00 hod, intervalový start podle startovní listiny pro všechny kategorie.
Vzdálenost na start 350 m, značeno modrobílými fáborky.
Cesta na start vede po frekventované ulici – dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte
pravidla silničního provozu – používejte chodník.

Cíl:

100 m od centra – neznačeno, mapy se po doběhu neodevzdávají, ctěte zásady fair play
a neukazujte mapu závodníkům, kteří ještě neodstartovali.
Při cestě z cíle dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte pravidla silničního provozu.

Mapa:

Na Výsluní, stav květen 2019, měřítko 1 : 5 000 (změna oproti rozpisu!), E 2,5 m, mapový
klíč ISSOM 2007. Mapovali Luděk Krtička a Vojtěch Král.
Mapa nebude vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici mapníky formou
samoobsluhy.

Popisy kontrol:

pouze formou piktogramů, v centru a na mapě.

Tratě:

odpovídají charakterem disciplíně orientačního běhu sprint. Delší tratě se kříží – dejte
pozor na správné pořadí ražení kontrol!
V závěru trati překonávají všechny kategorie povinným úsekem od kontroly č. 35
frekventovanou komunikaci. Tento úsek bude obsazen Městskou policií Zábřeh
a pořadatelskou službou. Platí přísný zákaz překonávání komunikace mimo
vyznačený přeběh!

Parametry tratí:
kategorie
D3
D5
D7
D9
DS
H3
H5
H7
H9
HS
Ražení:

délka [km]
1,1
1,4
1,6
1,7
2,1
1,1
1,7
1,9
2,3
2,5

počet kontrol
7
9
11
13
12
7
11
13
13
14

systém SportIdent. Kontroly budou nastaveny na kontaktní způsob ražení.
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Občerstvení:

v cíli po doběhu šťáva. Něco k snědku, k pití i na chuť bude možné zakoupit v bistru
Barča v prostorách krytého bazénu.

Výsledky:

průběžně vyvěšovány v cíli, on-line na serveru liveresultat.orientering.se. Oficiální
výsledky budou zveřejněny na webové stránce závodu a zaslány zúčastněným školám.

Vyhlášení výsledků: Proběhne cca ve 13:30. Nejlepší 3 závodníci v každé kategorii a vítězná družstva
obdrží drobné ceny.
Postup do republikového finále: V kategorii DIII, HIII + DIV, HIV (D7, H7 + D9, H9) i v kategorii DV, HV (DS,
HS) postupuje do celorepublikového finále jedna škola s nejvyšším součtem bodů.
WC a mytí:

v areálu plaveckého bazénu. Udržujte pořádek.

Upozornění:
•

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, za zdravotní stav závodníků zodpovídá vysílající škola.

•

Závod probíhá za běžného provozu – dbejte osobní bezpečnosti a dodržujte pravidla silničního
provozu (v ulicích s provozem automobilů běhejte po chodnících a využívejte přechodů pro
chodce).

•

Nejfrekventovanější ulice, křižovatky a přeběhy jsou zajištěny pořadatelem.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na
webu závodů a v informačním systému ORIS.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to, prosím explicitně fotografovi.
Hlavní činovníci závodu:
•

ředitel závodu – Václav Král

•

stavitel tratí – Vojtěch Král

•

hlavní rozhodčí – Luděk Krtička
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