Individuální závod na Salesiově výšině
Pokyny
Závod proběhne individuální formou. Každý závodník si sám vytiskne mapu, změří čas a GPS trasu, které následně
pošle pořadatelům. Viz informace níže.
Datum:

24. listopadu – 20. prosince 2020

Start a cíl:

50.6191N, 13.6726E, https://mapy.cz/s/dagokesoma, místo označeno
fáborky

Typ závodu:

Individuální veřejný závod na krátké trati, zařazení do dlouhodobé soutěže
Severní orienťácká série (SOS). www.o-serie.cz

Kategorie:

Dlouhá muži, Dlouhá ženy, Střední, Krátká

Parametry tratí:

Dlouhá M/Ž – 16k / 5,7 km
Střední – 11k / 3,6 km
Krátká – 7k / 2,2 km

Přihlášky:

Závodník se přihlašuje až po doběhu odesláním svého času. Viz níže.

Mapa:

Salesiova výšina 2020, 1 : 10 000, ekvidistance = 5 m, stav říjen 2019, ISOM
2017-2, autoři Milan Bílý a Jan Picek. Soubory k vytištění na ORISu.

Popisy kontrol:

Na mapě a k možnosti vytisknutí.

Ražení:

Na místech kontrol jsou pověšené modrožluté fáborky a bílé papíry s kódem
kontroly (velikost A5). Závodníci razí kontrolu vždy dotykem buď fáborku,
nebo papíru. Fotka kontroly v příloze.

Vyhodnocení:

Každý závodník si sám změří čas, případně GPS postup, který následně
nahraje na web http://play-map.com/event.php?id=470. Pokud máte GPS,
klikněte vpravo nahoře na nahrát GPX, vyberte kategorii, nahrajte soubor,
napište jméno a uložte. V případě že nemáte svůj postup zaznamenaný
pomocí GPS, klikněte na kreslit postup, vyberte kategorii, napište jméno a
čas ve správném formátu a podle návodu nakreslete svůj postup.
Uzávěrka 21. 12. 2020. Pak bude vytvořeno celkové vyhodnocení.
V případě jakéhokoliv problému s nahráváním se ozvěte na email níže.

GPS Orienteering:

Při závodě je možné použít aplikaci GPS Orienteering. Podrobnější informace
naleznete v příloze na konci pokynů.

Parkování:

Na odbočce silnice - 50.6196N, 13.6730E, vzdálenost ke startu 80 m.

Výsledky:

Průběžné výsledky jsou zde: http://play-map.com/event.php?id=470 a
konečné budou i na ORISu.

Informace:

Martin Klein, info@kleinmartin.cz, 607 279 815

Příloha: GPS Orienteering
1. Stáhněte si do mobilu aplikaci GPS Orienteering Run (pouze pro Android).
2. Po spuštění zadejte své jméno.
3. V záložce tratě klikněte na + a zadejte kód trati:
• Dlouhá: 4vyhkpb7
• Střední: mwbhkvxg
• Krátká: gwbhk3yg
• Mapa ke všem tratím: uvfhkuq7 (kód nejspíš nebudete potřebovat)
4. Klikněte na trať a zvolte že chcete stáhnout mapu.
5. Kliknutím na oranžového panáčka zahájíte běh.
6. Při běhu aplikace pípá když se přiblížíte ke kontrole.
7. Po doběhu si můžete zobrazit postupy a mezičasy.
8. Nezapomeňte svůj čas a postup nahrát na web http://play-map.com/event.php?id=470 tak, jako ostatní
závodníci. GPS Orienteering má sice svoje výsledky, ale nejsou v nich závodníci, co aplikaci nepoužili.
9. (Pokud chcete z aplikace vyexportovat svůj GPS záznam, běžte v mobilu do správce souborů a v paměti
telefonu/na paměťové kartě najdete složku gpsorienteering/result. V té bude gpx soubor s vaší trasou.)

Použití aplikace není povinné, ale závodníci, kteří ji použijí získají výhodu.
Při vkládání mapy do aplikace se nám nepodařilo dosáhnou maximální přesnosti, takže některé kontroly na západě
mapy jsou trochu vedle. Doporučuji proto si v nastavení nastavit Vzdálenost ražení na 20 metrů. Stále ale platí to, že
se závodník má kontroly dotknout.
V případě jakýchkoliv problémů se obraťte na info@kleinmartin.cz.

Takto vypadá kontrola

