CENA STŘEDNÍ MORAVY 2013
3 dny orientačního běhu v Moravské bráně
2. – 4. srpna 2013
POKYNY
Vážení přátelé orientačního běhu,
srdečně vás vítáme na tradičních prázdninových závodech v orientačním běhu CENA
STŘEDNÍ MORAVY 2013, které společně pořádají oddíly orientačního běhu SK
Prostějov a SK Univerzita Olomouc. Snažili jsme se pro Vás připravit zajímavé
závody v krásném městě Lipník nad Bečvou a v lesích v okolí tajemného hradu
Helfštýn. Věříme, že si užijete netradiční zážitky na tradičních pohodových závodech.
Pořadatelé:

SK Prostějov a SK Univerzity Palackého v Olomouci – oddíly OB

Datum konání:

2. – 4. srpna 2013

Centrum:

Týn nad Bečvou – louka pod hradem Helfštýn (louka – kemp)
Zde najdete kemp, závodní kancelář cíl dvou etap, WC, mytí, občerstvení.
V centru závodu a v kempu budou umístěny žluté pytle na plasty a jiné pytle
na netříděný odpad. Pořadatelé se zavázali zajistit ekologickou likvidaci
tříděného odpadu v centru. Žádáme závodníky, aby odpad třídili.

Prezentace:

2. 8. 2013 od 14.00 do 16.30 v centru E1 v Lipníku nad Bečvou u zámku
3. a 4. 8. 2013 do 9.30 v cíli E2 a E3 v Týnu nad Bečvou pod hradem Helfštýn

Parkování:

Parkování na E1 je bezplatné na odstavných plochách v blízkosti zámku dle
pokynů pořadatelů a strážníků Městské policie. Parkování na E2 a E3 pro
všechny závodníky vlevo od příjezdové cesty v blízkosti kempu dle pokynů
pořadatelů. Poplatek za parkování činí 80,- Kč/auto/pobyt (hradí se při
prezentaci nebo při příjezdu) případně 40,- Kč/auto/den.

Časový program:

pátek 2. 8. – doprovodný závod na INLINE bruslích, start 00 = 10.15, Lipník
nad Bečvou, parkoviště u rezervace Škrabalka
pátek 2. 8. – E1 – sprint, start 00 = 17.00, Lipník nad Bečvou – zámek
sobota 3. 8. – E2 – klasická trať, start 00 = 10.00, Týn nad Bečvou - centrum
sobota 3. 8. – doprovodný závod štafet dvojic – 00 = 18.00, Týn nad Bečvou
– louka před vstupem do hradu
neděle 4. 8. – E3 – krátká trať – handicapový start, 00 = 10.00, Týn nad
Bečvou – centrum

Kategorie, tratě:

Trať DH10N je označana smajlíky, tratě D,H10C jsou jednoduché a nebude
na ně připuštěn doprovod. Pro závodníky s doprovodem je určena trať HDR.

Závodníci kategorií HDR a P mohou startovat kdykoliv v E1 ve startovním
čase od 00 do 60, v E2 a E3 ve startovním čase od 00 do 80.
Ubytování:

Stanový kemp – louka pod hradem Helfštýn pro stany a auta, mobilní WC,
napojení pitné vody, mytí. Kemp bude otevřen v pátek 2.8. v 18.00 hodin
a uzavřen v neděli 4.8. v 16.00 hodin. Další typy ubytování pořadatel
nezajišťuje, můžete je nalézt mj. na stránkách www.lipniknadbecvou.cz. Cena

ubytování v kempu je 180,- Kč/osoba/pobyt. Tato cena se vztahuje pouze
na osoby starší 15 let a zahrnuje EKO-WC, pitnou vodu a ekologickou likvidaci
tříděného odpadu. Děti do 6-ti roků mají kemp zdarma, mládež do 15-ti roků
hradí polovinu – tj. 90,- Kč/osoba/pobyt. Ubytovaní obdrží pásky na ruku.
Školka:

Po dobu jednotlivých etap bude v centrech závodů zřízena dětská školka,
kde můžete umístit nejmenší ratolesti.

Terén:

E1 – městská zástavba, zámecký park, historické centrum
E2, E3 – středoevropský kopcovitý terén, smíšený les s hustou sítí cest
a pěšin, porostově velmi pestrý, místy velké množství detailů (rýhy, zářezy,
skalky, kameny).

Ražení:

Elektronické – SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce.
Půjčovné čipu SI činí 40 Kč/etapa a hradí se při prezentaci. Při ztrátě
půjčeného čipu SI bude účtováno 700,- Kč. Jeden čip SI může být použit
v závodě pouze 1x.

E1 – Pátek

E2 – Sobota

E3 – Neděle

Typ trati

Prodloužený sprint

Klasická trať

Krátká trať

Stavitel trati

Michal Štrajt

Dan Vláčil

Petr Hynek

Start 00

17:00

10:00

10:00

Centrum

Lipník nad Bečvou –
zámek

Týn nad Bečvou –
centrum

Týn nad Bečvou centrum

Centrum – Start
Modrobílé fáborky

80 m

600 m

200 m

Mapy

Tilia, 1:5 000,
E=2,5 m

Šišemka, 1:10 000
E=5 m

Svinec, 1:10 000
E=5 m

19:00

8:00

Startovní listina pro
E3
Popisy kontrol:

Volně k odběru v centrech jednotlivých etap.

Start E3:

Handicapový start. Dostavte se minimálně 5 minut před startem. Závodníci
běží bez startovních čísel. Handicapem se startuje do 30 minut ztráty
na prvního závodníka v jednotlivých kategoriích, dále po minutových
intervalech.

Časový sled startů v koridorech
Start

00

20

40

Koridor 1

Koridor 2

D14A
D16B
D21B
D55C
D10C
DH10N
D12A
D21A
D45C
D18B
D35B
D35C
D45B

H12A
H21C
H35B
H55C
H16B
H18B
H21A
H65C
H45C
H10C
H21B
H45B
H14A
H35C
H55B

60

Koridor 3

HDR, P
do startovního času 80

Vyhlášení vítězů:

V E1 a E2 obdrží vítězové jednotlivých kategorií speciální medaile.
Po vyhlášení výsledků E1 se uskuteční tombola o 33 zajímavých cen.
Do losování tomboly budou zahrnuti všichni závodníci, kteří absolvují závod.
Ti obdrží při vyčítání slosovatelný lístek do tomboly. Vyhlášení vítězů po E3
proběhne kolem 12:30. Ceny obdrží závodníci na prvních třech místech,
v kategoriích s méně než pěti účastníky pouze vítězové.

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitelé tratí:

doprovodný závod
Informace:

Jindřich Smička
Dušan Vystavěl, R1
E1 – Michal Štrajt, R3
E2 – Dan Vláčil, R2
E3 – Petr Hynek, R3
Štěpánka Štrajtová, R3

http://www.ob.skprostejov.cz/csm
Dušan Vystavěl – mobil: 602 730 417
Jindřich Smička – mobil: 605 229 656

Protesty:

Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je
možno zaslat protest proti výsledkům: Sportovní klub Prostějov, Sportovní 1,
796 01 Prostějov.

Občerstvení:

V centru závodů E1 zajišťuje stánkový prodej firma pana Krejčiříka a v centru
E2 a E3 firma pana Svozila – limo, pivo, klobásy, polévka a další speciality.

Upozornění:

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
V prostoru centra E2 a E3 budou umístěny plastové pytle na odpad. Žluté
na plasty a tmavé na ostatní odpad. Prosíme závodníky i návštěvníky o třídění
odpadu.

Předpis:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem
ředitele závodů.
Závodí se podle platných Pravidel OB

Doprovodné závody:

A: Závod na INLINE bruslích
Přihlášky:

Centrum:
Mapa:
Prostor:
Ražení:
Start 00:
Systém:

Vyhlášení:
Upozornění:

Přímo na místě srazu
Vklad za závodníka mladšího 15 let 20,- Kč za staršího 40,Kč při prezentaci.
Lipník nad Bečvou, parkoviště u rezervace Škrabalka
1:5 000, E = 2 m
Závod proběhne na asfaltové stezce Lipník – Týn, kontroly
budou umístěny max. 3 metry od asfaltu
SportIdent
10:15, volný start dle pokynů startéra
Trať bez popisů a jejich čísel. V okolí správné kontroly (půjde
jednoznačně vyčíst z mapy) bude několik falešných kontrol.
Za naražení falešné kontroly se k dosaženému času připočítá
1 trestná minuta.
Bližší informace obdrží závodníci před startem.
Po skončení závodu přibližně ve 12 hodin.
bude možno použít POUZE čipy řady 5 a 6. Závodníkům
vlastnícím SI čipy vyšší řady, zdarma zapůjčíme starší čip

B : Závod smíšených (H+D) štafet dvojic
Přihlášky:
Centrum:
Mapa:
Prostor:

Ražení:
Start 00:
Systém:

Vyhlášení:
Upozornění:

Při prezentaci před E1 a E2 a v cíli E2 do 13.00 hodin.
Vklad za štafetu je ve výši 80,- Kč při prezentaci.
Hrad Helfštýn, louka před vstupní bránou
1:2 500, E = 5 m
Závod proběhne v prostoru hradu a v jeho nejbližším okolí.
Boční vchody do hradu jsou úzké, některé jsou umístěny výš
a běhá se oběma směry. Doporučujeme zvýšenou pozornost.
SportIdent
18:00
Závodí štafety smíšených dvojic.
Každý ze závodníků běží dva farstované okruhy.
Celková délka obou okruhů je cca 1700 m.
Doplňkové informace obdrží závodníci před startem.
Po skončení závodu přibližně v 19 hodin.
bude možno použít POUZE čipy řady 5 a 6. Závodníkům
vlastnícím SI čipy vyšší řady, zdarma zapůjčíme starší čip

Pořadatelé děkují starostovi města Lipník nad Bečvou a jeho kolegyním, starostovi obce Týn
nad Bečvou, Městské policii v Lipníku nad Bečvou, pivovaru Zubr, pivovaru Litovel a Českému
rozhlasu v Olomouci za příkladnou spolupráci a pomoc při uskutečnění závodů

V Olomouci a Prostějově 31. 7. 2013

Jindřich Smička

Dušan Vystavěl

ředitel závodu

hlavní rozhodčí

