Český svaz orientačních sportů
Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

„KOMPAS 2015“
Pokyny k závodu
Společná ustanovení:





Datum
Sobota 3. září 2015
Pořadatel
OOS SK Prostějov (JPV)
Ražení
Elektronické – SPORTIdent.
Příjezd – důležité upozornění!
Vzhledem k uzavírkám silnice II/150 není možný příjezd do Dubu nad Moravou jak
od Prostějova, tak i od Brodku u Přerova. Možné příjezdy jsou od Olomouce a od
Tovačova (viz plánek).














Občerstvení
V cíli bude k dispozici voda a iontový nápoj, v centrech jednotlivých závodů pak místní
občerstvení (káva, čaj, pivo, limo, cukrovinky, párky/klobásy, …)
Vyčítání SI čipů
V centrech závodů.
Záchody
WC v centru závodu (pevné záchody a kabiny Toi-Toi)
Předpis
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2015.
Protesty
Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu.
Poštovní adresa: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
Jury
bude určena na místě
Upozornění
Závodníci startují na vlastní nebezpečí; bezplatná lékařská pomoc je poskytována
pouze po doběhu v centru závodu; následující lékařskou pomoc si každý účastník
hradí ze svého zdravotního pojištění.
Platí zákaz přebíhání osetých polí a vstupu do lesních oplocenek.
Funkcionáři závodu
ředitel závodu Dušan Vystavěl (R1)
hlavní rozhodčí Jindřich Smička (R1)
stavitelé tratí Petr Hynek (krátká), Ondřej a Dušan Vystavělovi (štafety)

Oblastní žebříček na krátké trati – DOPOLEDNE


















Centrum
Dub nad Moravou – Bolelouc – výletiště, bude vyhrazeno místo pro oddílové tunely
GPS: 49.4963, 17.2746
Parkování
Na výletišti a louce dle pokynů pořadatelů. Ti, co přijedou nejdříve, budou
nasměrováni na výletiště v blízkosti shromaždiště, po jejím naplnění bude zbytek aut
odeslán k zaparkování na louce za mostem – viz přiložený plánek, vzdálenost od
centra cca 200 metrů. Neparkujte v obci a zejména ne před vjezdy na soukromé
pozemky.
Prezentace
V centru závodu 8:30 – 9:30
Start 00
10:00
Vzdálenosti
Centrum - start - 1450m, bez převýšení. Cesta na start bude značena modrobílými
fáborky. WC nebude vybudováno, buďte ohleduplní. Cesta na start vede kolem cíle =
možnost odložení věcí.
Centrum – cíl – 1250m, bez převýšení
Časový limit
90 minut pro všechny kategorie
Systém závodu
Intervalový start dle startovní listiny.
Kategorie HDR a P start kdykoliv do startu 80.
Mapa
Morávka - náhon, 1:10 000, ek. 2,5m, ISOM 2000, mapoval Josef Marduk (2007),
revize (září 2015) Petr Hynek a Pavel Grulich. Formát A4. Mapy budou vodovzdorně
upraveny (v mapníku).
Mapy nebudeme vybírat v cíli, dodržte zásady fair play.
Popisy kontrol
Piktogramy budou k dispozici v centru závodu formou samoobsluhy.
Terén
Rovinatý lužní les – převážně listnatý, zajímavé mělké terénní tvary (mrtvá ramena
řeky Moravy), bažinky (vyschlé), místy velice rychlý les, místy snížená viditelnost
(hustníky). Převýšení je zanedbatelné a není uvedeno v popisech, činí na všech
tratích asi 5 - 25 m.
Vyhlášení výsledků
Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 13:00. Vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci
žákovských a dorosteneckých kategorií a vítězové všech ostatních kategorií kromě
HDR (zde dostanou odměnu všichni při hromadném vyhlášení) a P (tato kategorie
nebude vyhlášena).

Oblastní žebříček štafet – ODPOLEDNE







Centrum
Citov – mlýn (sál a přilehlé prostory). Upozorňujeme, že na shromaždišti není
možnost postavení oddílových tunelů. GPS: 49.473, 17.3196
Parkování
V blízkosti mlýna – DBEJTE POKYNU POŘADATELU! – viz. přiložený plánek, vzdálenost
od centra cca 200 metrů.
Neparkujte před vjezdy na soukromé pozemky a k jednotlivým domům!
Soupisky
Prosíme zadat vyplněním v systému ORIS –http://oris.orientacnisporty.cz/
nejpozději do pátku 2. 10. 2015 do 20:00 hod
Výjimečně lze odevzdat a opravit soupisky na prezentaci do 14:30 hod. v den závodu.














Prezentace
V centru dopoledního závodu 8:30-9:30, případné změny také 13:30 – 14:30 v centru
odpoledního závodu.
Startovní čísla
Budou vydávána v centru závodu, startovní čísla po závodě se odevzdávají v cíli.
Start 00 15:30 hod (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
00:
H15-99, H14
05:
DH12
10:
D15-99, D14
Vzdálenosti
Centrum - start 0m
Centrum - cíl 0m
Časový limit
120 minut pro všechny kategorie
Mapa
Hrubý les 2015, 1:5 000 (POZOR – změna oproti rozpisu), ek. 2,5m, ISOM 2000,
mapoval Jan Drbal (2007), revize Ondřej Vystavěl (září 2015). Formát A4. Mapy jsou
vytištěny na vodovzdorném papíře – PRETEX.
Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru.
Popisy kontrol
Popisy kontrol budou pouze na mapách.
Průběh závodu
Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 3 minuty před
startem své kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru
vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na
začátek orientace v délce 320 metrů. Závodník dobíhající od sběrné kontroly na
předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté předá
dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip.
Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a
zkontrolují svůj čip. Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace.
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou
čarou. Cílová jednotka je umístěna až za cílovou čarovou. Po proběhnutí cílovou
čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku
vložení SI čipu do cílové jednotky.

UPOZORNĚNÍ:
1, Na závodě NEBUDE použita klasická výdejna map – bude použit následující systém
převzatý z anglických závodů JK Trophy. Mapy jsou vytištěné na vodovzdorném
materiálu PRETEX. Každý závodník obdrží svou mapu, která bude složena, přelepena
samolepkou a označena číslem štafety a úseku při vstupu do předávkového území. Až
do okamžiku předávky závodník NESMÍ mapu rozbalit – to může učinit až při běhu
ke startovnímu lampionu.
2, Vzhledem ke konfiguraci terénu nebylo při stavbě tratí možno umístit diváckou
kontrolu. Závodníci druhých a třetích úseků tedy musí odhadnout svůj čas příchodu
na předávku.



Ukázka předávky proběhne v 15:15.
Vyhlášení výsledků
Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 17:00, odměněni drobnými cenami budou
medailisté ve všech kategoriích.

Závody se uskuteční za podpory obcí Dub nad Moravou a Citov a dále Olomouckého
kraje. Děkujeme také hasičům obce Dub nad Moravou a myslivcům Citova za zapůjčení
shromaždišť a zajištění občerstvení.

Správný směr přejí pořadatelé z OOS SK Prostějov!

Parametry tratí krátká trať (převýšení zanedbatelné)
Kategorie
D10C
D12C
D14C
D16C
D18C
D21C
D35C
D45C
D55C

Délka
2,0
2,4
3,1
3,5
4,4
5,1
4,4
3,9
3,1

Počet kontrol
8
9
12
12
13
19
13
15
13

HDR
P

1,8
3,1

6
12

Kategorie
H10C
H12C
H14C
H16C
H18C
H21C
H35C
H45C
H55C
H65C
DH10N
T

Délka
2,0
2,6
3,5
4,5
5,1
6,5
5,5
4,5
3,9
3,1
2,0
5,0

Počet kontrol
8
9
12
16
18
24
23
16
15
13
8
19

Kategorie

Délka

Počet kontrol

H14
H15-99

2,6
4,0

13
17

Parametry tratí štafety (převýšení zanedbatelné)
Kategorie
DH12C
D14
D15-99

Délka
2,1
2,6
3,5

Počet kontrol
8
13
15

