
4. a 5. závod žebříčku B – Morava v orientačním běhu.
8.závod Hanáckého žebříčku – jaro 2012

7. závod Jihomoravské ligy, veřejný závod v orientačním běhu
rankingový koeficient 1,04

 
Akce se uskuteční za finanční podpory Olomouckého kraje. Záštitu nad akcí

převzal náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák.

Poděkování patří také obci Seloutky a majiteli lesa firmě Progles s.r.o. 

Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů.

Pořadatelské subjekty
TJ Sokol Plumlov (PLU)
Klub orientačního běhu Konice (KON).

Centrum závodu
Seloutky, louka na jihozápadním okraji obce; 49°26'11.013"N, 17°3'22.695"E.

Hlavní funkcionáři závodu
ředitel:                   Karel Otruba (karlik.otruba@seznam.cz, 736614003)
hlavní rozhodčí:     Josef Procházka, R2
stavitelé tratí:         Marek Otruba, Ladislav Grepl R2 (sobota)
                               Bohumil Stoklasa, Ladislav Grepl  R2 (neděle).

Parkování osobních automobilů
     a) v případě suchého  počasí se bude parkovat nejprve v centru závodu do naplnění

vymezeného prostoru, poté na louce vzdálené 500 m od centra, parkovné bude vybíráno ve výši 30,-
Kč na den (parkování je na soukromých pozemcích)
                  b) v případě deštivého počasí se bude parkovat nejprve na louce vzdálené 500 m od centra
(parkovné 30,- Kč na den), poté na zpevněných plochách v obci bez poplatku, do centra závodu
povedou zelené fáborky, vzdálenost do 1km
                  Dbejte pokynů pořadatelů!!

Parkování autobusů
Prosíme vedoucí oddílů o nahlášení autobusů na email karlik.otruba@seznam.cz. Autobusy budou
parkovat v sousední vesnici po vysazení závodníků.

Prostor závodu
Veškerý les v okolí centra, vstup do něho je pro závodníky zakázán.

Popis terénu
Terén je středně kopcovitý, porostově velmi různorodý (jehličnatý, listnatý a smíšený) s velmi
rozdílnou průběžností, oblast s množstvím jam, hustá síť komunikací.
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Popisy kontrol
Odběr formou samoobsluhy v centru závodů.

Převlékání závodníků
Ve vlastních klubových stanech ve vymezeném prostoru.

Použitý systém ražení
Elektronický SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě políčka R pro ražení kleštěmi; jeden čip
nesmí být použit v závodě vícekrát; závodník si při průchodu předstartem musí vymazat a
zkontrolovat čip; závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře; závodník je povinen si
bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru.

Parametry tratí
Zveřejněny na stránkách závodu, ve startovních listinách a na popisech. 
  
Startovní listiny
Budou zveřejněny na stránkách závodu, informační tabuli v centru závodů a na startu.

Povinné úseky
Povinné úseky jsou značeny v terénu červenými fáborky, jedná se o úseky mezi startem a začátkem
orientace (mapový start) a mezi sběrnou kontrolou a cílem.

Předpokládané časy vítězů kategorií
Dle přílohy č.2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Předpis
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím
sekce OB v roce 2011.

Protesty
Protest proti regulérnosti průběhu závodu doložený vkladem 200 Kč přijímá hlavní rozhodčí.
 
Složení jury
Členství v jury bude nabídnuto Michalovi Jirkovi (PTE), Antonínu Věžníkovi (ADA) a Milanu
Svěchotovi (MOV).

Upozornění
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Občerstvení závodníků v cíli
Ochucená voda (sirup), voda.

Umývání
Užitková voda z cisterny a lavory.

WC
Mobilní záchodové buňky TOITOI v centru, starty obou závodů jsou v těsné blízkosti centra, prosíme
závodníky o využití těchto záchodů před  startem, na startech nebudou WC k dispozici!

Zdravotní služba
V centru závodu. 

Občerstvení              
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V centru závodu bude pořadatel provozovat občerstvení – jídlo (steaky, domácí klobásy, hot dog,
polévka, rizoto, aj.), pití (pivo, nelko pivo, nealko nápoje, káva čaj, alkohol, aj.), různé pochutiny
(buchty, sladkosti).

Školka                     
V centru závodu po dobu vašeho pobytu v lese.

Ubytování
V tělocvičně ZŠ Plumlov, vzdálené 9 km od centra závodu (škola je na hlavní ulici po pravé straně při
příjezdu od Prostějova, asi 300 m od začátku obce), zaparkujte prosím v přilehlých uličkách, vchod do
tělocvičny bude označen lampionem – jedná se o  samostatný vchod z hlavní ulice; prosíme – udržujte
čistotu; tělocvična bude otevřena od soboty 16:00 do neděle 10:00.  
Lze přespat také na shromaždišti.

 Sobota 2. června, klasická trať

Prezentace
Od 9.00 h do 11.30 h v centru závodu pro oba závody; dohlášky do soutěžních kategorií jsou možné
pouze do počtu vakantů, dohlášky do kategorií HDR, P3 a P5 neomezeně; poplatek za půjčení SI čipu
je 10 Kč, v případě jeho ztráty je nutno zaplatit 700 Kč; na prezentaci si s sebou prosím vezměte
doklad o úhradě startovného!

Vzdálenost z centra na start
300 m, převýšení 30 m, značeno modrobílými fáborky.

Upozornění k tratím závodu
Zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky, paseky budou v mapě označeny červenými šrafy
s označením možného průběhu, v terénu bude průběh označen červenobílou  páskou!

Vzdálenost centra a cíle
0 m.

Start prvních závodníků
00 = 12.00 h, intervalově; startující v kategorii HDR, P3 a P5  nemají určen startovní čas (dostaví se
v čase 00 – 100 na start, kde jim bude přidělen startovní čas) a mají určen zvláštní koridor.

Kategorie DH10N
Trať je značena oranžovými fáborky.

Mapa
kategorie HD16B až HD 35B
SPÁLENÝ CHLUM, 1 : 15 000, interval vrstevnic 5 m, stav květen 2012, mapoval Josef Marduk,
formát A4, laserový tisk NORD Service Opava, vodovzdorná úprava
kategorie DH10N, D10C, H10C, H12C, D12C, HDR, P3,P5
SPÁLENÝ CHLUM, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, stav květen 2012, mapoval Josef Marduk,
formát A4, laserový tisk NORD Service Opava , vodovzdorná úprava
zbývající kategorie
SPÁLENÝ CHLUM, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, stav květen 2012, mapoval Josef Marduk,
formát A3, laserový tisk NORD Service Opava, vodovzdorná úprava.

Zvláštní značky
zelený   ×         vývrat
zelený   o         výrazný strom
černý     ×         zvláštní umělý objekt
hnědý    ×         plošinka.
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černý    o          zvláštní umělý objekt

Odebírání map v cíli
Všichni závodníci jsou povinni odevzdat v cíli mapu, vydány budou po odstartování posledního
závodníka. 

Časový limit
150 minut dospělí a dorost, 90 minut žactvo.

Uzavření cíle
Po průchodu posledního závodníka, nejpozději v 17.30 h.

Vyhlášení vítězů
Co nejdříve po doběhnutí všech kategorií, cca v 15:30, vyhlášeny budou všechny kategorie kromě P3
a P5, závodníkům na prvním až třetím místě budou předány hodnotné ceny, v kategorii HDR dostanou
drobnou cenu všichni závodníci.

Občerstvení závodníků na trati
Voda na postupu mezi kontrolami nebo na označené kontrole.
  

 Neděle 3. června, krátká trať

Prezentace
Od 8.30 h do 9.30 h v centru závodu pro oba závody; dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů,
kategorie HDR a P neomezeně; poplatek za půjčení SI čipu je 10 Kč, v případě jeho ztráty je nutno
zaplatit 700 Kč; na prezentaci si s sebou prosím vezměte doklad o úhradě startovného!

Vzdálenost z centra na start
450 m, převýšení  25 m, značeno modrobílými fáborky.

Vzdálenost centra a cíle
0 m.

Start prvních závodníků
00 = 10.00 h, intervalově; startující v kategorii HDR a P3 nemají určen startovní čas (dostaví se v čase
00 – 80 na start, kde jim bude přidělen startovní čas) a mají určen zvláštní koridor.

Upozornění k tratím závodu
Zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky, paseky budou v mapě označeny červenými šrafy
s označením možného průběhu!

Mapa
Libušina studánka, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, stav květen 2012, mapoval Josef Marduk, formát
A4, laserový tisk NORD Service Opava , vodovzdorná úprava.

Kategorie DH10N
Trať je značena oranžovými fáborky. 

Zvláštní mapové značky:
zelený   ×         vývrat
zelený   o         výrazný strom
černý     ×         zvláštní umělý objekt
hnědý    ×         plošinka
černý    o          zvláštní umělý objekt
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Odebírání map v cíli
Do startu posledního závodníka.

Časový limit
Všechny kategorie 90 minut.

Uzavření cíle
Po průchodu posledního závodníka, nejpozději v 14.00 h.

Vyhlášení vítězů
Co nejdříve po doběhnutí všech kategorií, cca v 12:30, vyhlášeny budou všechny kategorie kromě P,
závodníkům na prvním až třetím místě budou předány hodnotné ceny, v kategorii HDR dostanou
drobnou cenu všichni závodníci.

V Plumlově dne 27.5.2012

Karel Otruba                                                         Josef Procházka 
ředitel závodu                                                         hlavní rozhodčí    
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