Sportovní klub orientačního běhu v Roudnici nad Labem

Vydává

POKYNY k veřejnému závodu na Hostěrazu
Závod je zařazen do Severní orienťácké série (SOS) – o-serie.cz
Termín:

14. června 2020 v 10:00 hod.

Místo:

Hostěraz u Roudnice nad Labem, GPS: 50.4182, 14.2836

Shromaždiště:

https://mapy.cz/s/fucumugeze
Louka za sběrným dvorem v Roudnici nad Labem, bude značeno.
K dispozici je pouze část vlevo od přístupové cesty. Vpravo od cesty je
vstup zakázaný. Prosím o respektování tohoto zákazu, abychom mohli
v této lokalitě pořádat i příště. Na shromaždišti je prostor i pro
oddílové stany. V cíli bude zdravotník.

Parkování:

Na oploceném pozemku u příjezdové silnice, po naplnění kapacity po
jejích okrajích. Parkovací prostor není moc velký, proto prosíme o
maximální vytížení aut a respektování pokynů pořadatelů.
Bude vybíráno parkovné 20,- Kč.

Prezentace:

Od 10:00 do 13:00 hod. na shromaždišti

Start:

od 10:30 hod. do 13:30 hod.

Mapa:

Hostěraz 2019, měřítko 1 : 5 000, ekvidistance 5 m, stav duben 2019

Terén:

Kopcovitý s hustou sítí pěšinek, smíšený les, místy podrost
Doporučujeme zakrytí končetin

Vzdálenosti:

parkoviště – shromaždiště 600 m
start, cíl – v těsné blízkosti shromaždiště

Systém ražení:

kombinace Sportident a kleštěmi do průkazky, SI krabičky nebudou na
všech kontrolách. Závodníci s čipem razí krabičky, pokud nebudou, tak
k patřičné kontrole do průkazky.

Závodníci bez čipu pouze s kleštěmi do průkazky
(čipy nebudou půjčovány)
Popisy kontrol:

Tratě:

přímo na mapě ve formě piktogramů, fáborková trať a lehká trať pro
začátečníky se slovními popisy

POZOR!!! Pro velký zájem o kategorii S, byla tato kategorie rozdělena

Nově se lze hlásit na dvě střední tratě – Sa a Sb se zhruba stejnou obtížností
(všichni dříve přihlášení byli zařazeni do Sb, ale změnu můžete provést v ORISu či na e-mailu)

Fáborková – F
Lehká – L
Krátká – K
Střední – Sb
Střední - Sa
Dlouhá - D

Délka trati
2,5 km (1,7)
2,8 km
3,0 km
4,2 km
4,4 km
6,3 km

Převýšení
80/60 m
100 m
130 m
160 m
180 m
260 m

Počet kontrol
7
13
12
18
16
20

Body pro SOS
40 až 1 bod
55 až 1 bod
70 až 1 bod
85 až 1 bod
85 až 1 bod
100 až 1 bod

F- jednoduchá trať určená pro začátečníky, vhodná zejména pro děti s doprovodem a malé
děti, trať vede po fáborcích, lze zkracovat - nezkrácené okolo 2,5 km(zkrácená 1,7 km)
L- lehká trat pro začátečníky a příchozí – 2,8 km
K- krátká trať – orientačně náročnější – zkušenější děti, méně běhaví závodníci délka 3,0 km
S - střední trať – pokročilí závodníci a zdatní příchozí, délka 4,2 a 4,4 km
D – dlouhá trať – náročná trať pro závodníky se zkušenostmi, 6,3 km
Kategorie F (fáborky) a L (lehká) mají volný start. Může jít i početnější
skupinka – startovné platí za mapu
Tratě F, L, K jsou vhodné pro úplné začátečníky, které před startem
rádi zaučíme a seznámíme s tímto sportem.
Žádná z tratí není vhodná pro kočárky.
Druh závodu:

závod s intervalovým startem a povinným pořadím kontrol.
O konečném pořadí rozhoduje nejprve počet nalezených kontrol a
poté dosažený čas

Občerstvení:

S ohledem na opatření v rámci Covid-19 nebude na trati ani v cíli.

Vyhlášení výsledků: nebude, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách klubu
SKOB Roudnice nad Labem a stránkách SOS
V cíli sladká odměna pro každého.
Startovné:

50,- Kč za mapu, platba při prezentaci, platby startovného prosíme za
celý oddíl

Přihlášky:

registrovaní o-běžci do 13.06.2020 18:00 hod. přes ORIS
(oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5961)
Neregistrovaní /jméno,r.narozeni, kategorie/ na e-mail:
skob.rce@gmail.com

Dohlášky:

Do všech kategorií budou možné i na místě do 13:00 hod. Takto
přihlášení závodníci budou řazeni na konec startovní listiny, která bude
zveřejněna nejpozději v sobotu. Platí i pro přihlášené v 2. termínu, tj.
do pátečního večera.

Bližší informace:

www.obroudnice.cz, skob.rce(zav).gmail.com, nebo tel. 731 899 545

Ředitel závodu:

Jana Buková

OCHRANA OSOB. ÚDAJŮ: 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 v informačním
systému ORIS, na stránkách klubu SKOB Roudnice nad Labem a stránkách Severní orienťácké série.
FOTOGRAFOVÁNÍ: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti
o proběhlém závodě 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 Vašeho klubu OB)
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to,
prosím, explicitně fotografovi.
Každý závodí na vlastní zodpovědnost. Pořadatel nenese zodpovědnost za eventuální změnu zdravotního stavu
vzniklou v průběhu závodu.

