Pokyny pro MČR v horském OB 2012
Přečtěte si prosím pečlivě tento dokument, neboť obsahuje plno důležitých
informací, který byste měli vědět než nastoupíte na trať. Informace uvedené
v rozpisu zde nejsou opakovány, takže co tu nenajdete, hledejte v rozpisu.

Obecné informace
Datum:

3. - 4. 11. 2012

Centrum závodu:

ZŠ Březina u Křtin, GPS 49°16'55.957"N, 16°45'2.388"E
Převlékání bude umožněno v prostoru školy, který není moc velký (4 třídy a
chodby), a tak doufáme, že bude hezky a budete se moci pohybovat venku. Je zde
prostor pro stavbu oddílových stanů. Sprchy v ZŠ Březina budou otevřeny od
17:00 a budou přístupné pouze zde ubytovaným (bude kontrolováno). Ostatní
prosím použijte sprchy ve svém ubytování, teplé vody je tu málo. Děkujeme.

Systém závodu:

Dvouetapový závod dvojic v orientačním běhu na turistické mapě. První den se
startuje hromadně, druhý den handicapem, o celkovém pořadí rozhoduje součet
časů. Více informací o jednotlivých etapách v samostatné sekci.

Označování průchodu SportIdent, elektronický čip je nepřenosný a musí jej mít každý závodník.
kontrolou:
Závodníci, kteří si objednali půjčení čipu jej obdrží na prezentaci. Kontrolu musí
orazit oba z dvojice, každý na svůj čip, a to v maximálním odstupu 30 vteřin od
sebe (náš software to bude opravdu kontrolovat!). V případě poruchy SI použijte
mechanické kleště do políček na mapě označených „R“. V případě odcizení kontroly
budou na zemi rozsypány kontrolní lístečky.
Pravidla:

Závodní se dle platných pravidel ČAR. Protesty podávejte s vkladem 200Kč
hlavnímu rozhodčímu. Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.

První pomoc:

V centru závodu bude zdravotník. Na občerstvovacích kontrolách je telefon.

Příjezd, parkování a prezentace
Po příjezdu do obce Březina následujte
směrovky, které vás dovedou na parkoviště u
Sokolovny. Zde bude vybírán poplatek obci ve
výši 20Kč / auto na celý víkend.
Vzdálenost parkoviště – centrum: 650 m
Prosíme, neparkujte jinde než na uvedeném
parkovišti, ať si nepokazíme vztahy s obcí,
které jsou velmi vstřícné. Děkujeme.
Po příjezdu se dostavte na prezentaci v centru
závodu, kde obdržíte obálku obsahující
pokyny, poukázky na objednané ubytování a
stravu, půjčené čipy, poukázky na čaj a polívku
zdarma a doklad o zaplacení. Obálku je nutné
si vyzvednout, jinak nebudete vpuštěni na
start! Na prezentaci se musí dostavit každý
tým osobně, nelze vyzvednout obálku
jinému týmu! (Je to z důvodu povinného
vstupu do ČAR, který je nutné stvrdit
podpisem.)
Prezentace je otevřena v pátek 17:30 – 21:00 a v sobotu 7:30 – 9:30.
Upozorňujeme, že týmy, které si objednali ubytování z pátku na sobotu v SPŠ Jedovnice se musí před
příjezdem na ubytování stavit na prezentaci v ZŠ Březina pro týmovou obálku, která obsahuje poukázky na
ubytování.

Ubytování
ZŠ Březina (pá-so, so-ne)
Ubytování je otevřeno v pátek od 17:30, poukázky na ubytování jsou v obálce, kterou obdržíte na
prezentaci, která je přímo v místě ubytování. Ve škole se nachází pouze 2 WC, používat můžete i TOI-TOI
před školou. Připomínáme, že množství teplé vody ve sprchách je omezené, buďte prosím ohleduplní k
ostatním a šetřete vodou.
Ke stravování je možné využít místní restauraci U Kaštanu, která bude připravena na větší nápor a bude mít
nachystány hotovky – guláš a řízek. V sobotu večer je také možné využít služeb bufetu v ZŠ.
Výdej objednaných snídaní: v sobotu 7:00 – 9:00 a v neděli v 6:00 – 8:00 v prostoru bufetu.
Prosíme všechny ubytované v ZŠ Březina, aby si v sobotu i v neděli ráno sbalili karimatky a
uspořádali věci tak, aby se do ZŠ vešli všichni závodníci. Oni se také musí sbalit a pak se mačkat na
shromaždišti, věřím, že to pochopíte. Děkujeme.

TJ Sokol Březina (so-ne)
Tělocvična se nachází bezprostředně vedle parkoviště, velká modrá budova. Ubytování bude otevřeno v
sobotu od 13:00, poukázky na ubytování jsou v obálce, kterou obdržíte na prezentaci. Prostory tělocvičny je
potřeba opustit v neděli nejpozději do 9:00. Připomínáme, že množství teplé vody ve sprchách je
omezené, buďte prosím ohleduplní k ostatním a šetřete vodou.
Ke stravování je možné využít místní restauraci U Kaštanu, která bude připravena na větší nápor a bude mít
nachystány hotovky – guláš a řízek. V sobotu večer je také možné využít služeb bufetu v ZŠ Březina. Pivo si
můžete dát přímo v sokolovně.
Výdej objednaných snídaní: v neděli v 6:30 – 7:30 v prostoru hospody v Sokolovně. Pokud vám tento
čas nevyhovuje, můžete se zkusit domluvit přímo se správcem v hospodě pod Sokolovnou.

Hala Jedovnice (so-ne)
Velká budova tyčící se nad obcí,
příjezd nebude značen, sledujte
místní značení na SPŠ.
Ubytování bude otevřeno v
sobotu od 14:30, poukázky na
ubytování jsou v obálce, kterou
obdržíte na prezentaci. Vchod
bude vyznačen na plánku
umístěném u vstupu do areálu
SPŠ. Při vstupu do objektu bude
kontrolována poukázka na toto
ubytování. Prostory je potřeba
opustit v neděli nejpozději do
8:30. Z důvodů malého zájmu
nebudete ubytování v hale, ale ve
třídách, sprchy zůstávají stejné.

Internát Jedovnice (pá-so,
so-ne)
Velká budova tyčící se nad obcí, příjezd nebude značen, sledujte místní značení na SPŠ. Ubytování bude
otevřeno v pátek od 17:30, pokoje je potřeba vyklidit v neděli do 8:30. Toto ubytování nebude nijak
kontrolováno pořadateli, při vstupu do objektu se prokažte na recepci platnou poukázkou, kterou obdržíte na
prezentaci v Březině. Bez této poukázky nebudete vpuštěni do pokoje! Na poukázce je uvedeno číslo
pokoje.
Výdej objednaných večeří: v sobotu 18:00 – 19:00 v jídelně SPŠ
Výdej objednaných snídaní: v neděli 6:00 – 7:30 v jídelně SPŠ

Mapa závodu
Po oba dva dny bude použita turistická mapa v měřítku 1 : 30 000, ekvidistance 10 m od partnera Mapy.cz.
Mapa byla revidována v období září – říjen 2012 (A. Chromý, J. Zimmermann).
Klíč mapových značek je běžný na turisitických mapách a můžete si ho nastudovat na serveru Mapy.cz po
přepnutí do módu Turistická mapa.
K základnímu klíči byly přidány některé značky, které by vám
měly ulehčit rozhodování o nejvýhodnějším postupu a zvýšit
regulérnost závodu:
Oplocenka – do mapy jsou zakresleny pouze některé
oplocenky, nejčastěji větších rozměrů nebo v blízkosti kontrol.
Uvidíte-li tedy v lese oplocenku, ještě nemusí být v mapě. Platí
zákaz vstupu do všech oplocených oblastí!
Zarostlý prostor – zelenými šrafy jsou vyznačeny oblasti, které
jsou velmi těžce průběžné, často i neprůběžné a určitě se jim
doporučujeme vyhnout. Nepoužívejte je jako orientační body,
jejich okraje nejsou přesně zakresleny neboť nejsou často ani
jednoznačné. Rozhodně také nejsou zakresleny všechny
takovéto oblasti, jen ty výrazné a v blízkosti kontrol.
Chráněné území – do oblastí takto vyznačených platí přísný
zákaz vstupu!!! Chráněné oblasti jsou v terénu vyznačeny
pouze červenými pruhy na stromech a je zodpovědností
závodníků, aby se v blízkosti takovýchto prostor pohybovali po
cestách, které jsou v mapě zakresleny jako povolené. Protože
dodržení zákazu vstupu do těchto prostor je zásadní podmínkou
CHKO, podle které se bude rozhodovat o povolování dalších
orienťáckých akcí, budou tyto oblasti kontrolovány nejen
pořadateli, ale i lesní stráží. Osoba, která bude přistižena v
prostoru chráněného území bude diskvalifikována a dle zákona
jí bude uložena pokuta ve výši 5000 Kč!! Dávejte si tedy
pozor, ať tam opravdu nevstoupíte! Děkujeme za pochopení.
Slovní popisy kontrol (upřesnění) a jejich kódy jsou pouze na mapě. Zkontrolujte si prosím na každé
kontrole, zda vám souhlasí kód na stojanu s kódem uvedeným v mapě u popisů kontrol.
Kategorie HH, HD a HH40 mají nedělní trať vytištěnu na obou stranách papíru. První část trati je na jedné
straně, druhá část na straně druhé. Mapy se z velké části překrývají.
Pro názornost si můžete prohlédnout ukázku mapy, popisů a zákresu kontrol v článku na webu závodu,
který bude zveřejněn v týdnu před závodem.

Centrum závodu
Centrum závodu je v ZŠ Březina,
přesné umístění je na první
mapce na začátku pokynů.
Centrum závodu je
zorganizováno tak, jak je
zobrazeno na nákresu.
Prosíme, k dobíhání do cíle
používejte jedině západní
vchod přes schody. Děkujeme.
Pro vstup a výstup z areálu
používejte pouze východní bránu.

Etapa 1: Přírodní park Říčky (sobota 3.11.)
Středně kopcovatý, místy až velmi kopcovatý terén, členitý reliéf umožňující volby postupu. Převážně
dubové a bukové barevné lesy, čisté a lehce průběžné. Různě hustá síť cest.
Typ závodu:

Trať s volným pořadím kontrol v první části následovaná tratí s pevným pořadím
kontrol v části druhé. Výměna mapy. Veškeré informace ohledně tratí naleznete
na webu pod odkazem „Parametry tratí“. Prosíme všechny závodníky, aby si
pořádně prostudovali systém jejich tratě! Nezapomeňte orazit kontrolu při
výměně mapy!

Start:

Startuje se hromadně ve vlnách dle kategorií:
10:00 – kategorie HH, HD40
10:20 – kategorie DD, P15
10:10 – kategorie HD, DD40
10:30 – kategorie HH40, P10
Prosíme všechny závodníky, aby se dostavili nejméně 5 min. před svým startem a
vynulovali si svůj čip.
Vzdálenost na start: 3,5 km !!!, převýšení 30 m. Bude značeno oranžovými fáborky
z centra závodu. Nechejte si prosím dostatek času na cestu na start!

Mapa:

HROBy u Říčky, 1 : 30 000, ekvidistance 10 m, zabalena v mapníku.
Základní podklad Mapy.cz, revidoval A. Chromý a J. Zimmermann
Rozměry mapy: A4 nebo A5, všechny kategorie kromě P10 mají výměnu mapy,
přečtěte si instrukce na webu pod odkazem „Parametry tratí“.
Více informací o mapě výše v sekci „Mapa závodu“.

Časový limit:

7 hodin pro všechny kategorie, čas uzavření cíle: 17:30. Prosíme týmy, které
odstoupí v průběhu závodu, aby se i tak dostavily do cíle, abychom je pak
nehledali po lese!

Cíl:

Cílová kontrola (kterou je třeba také orazit čipem) se nachází přímo v centru
závodu, před prezentací. Prosím dobíhejte boční brankou (viz. sekce „Centrum“).

Etapa 2: Moravský kras (neděle 4.11.)
Středně kopcovatý až velmi kopcovatý, terénně členitý, umožňující volby postupu. Dubové a bukové barevné
lesy nebo lesy jehličnaté, čisté a lehce průběžné. Vápencové skalky, negativní tvary a pozůstatky po těžbě.
Typ závodu:

Trať s pevným pořadím kontrol. Veškeré informace ohledně tratí naleznete na
webu pod odkazem „Parametry tratí“.

Start:

Handicapový start od 8:30 (pro všechny kategorie) dle ztráty ze sobotní etapy pro
ty, kteří ztrácí méně než 45 min. Ostatní závodníci startují hromadně ve vlnách dle
kategorií:
9:25 – kategorie HH, DD40
9:45 – kategorie HH40, P15
9:35 – kategorie HD, HD40
9:50 – kategorie DD, P10
Startovka bude od sobotního večera pouze na webu závodu, v neděli ráno bude
vyvěšena v centru. Zkontrolujte si kdy přesně statujete. Prosíme závodníky, aby se
dostavili nejméně 5 min. před svým startem a vynulovali si svůj čip.
Vzdálenost na start: 600 m, převýšení 30 m. Bude značeno oranžovými fáborky z
centra závodu.

Mapa:

HROBy v krasu, 1:30 000, ekvidistance 10m, zabalena v mapníku.
Základní podklad Mapy.cz, revidoval A.Chromý a J.Zimmermann
Rozměry mapy: A4 pro všechny kategorie. U kategorií HH, HD, a HH40 je mapa
natištěna na obou stranách papíru. První část trati je na jedné straně, druhá část na
straně druhé. Mapy se z velké části překrývají. Více informací o mapě výše v sekci
„Mapa závodu“.Přečtěte si prosím zejména část o chráněných územích, hrozí
rizko uložení pokuty! Děkujeme.

Časový limit:

7 hodin pro všechny kategorie, čas uzavření cíle: 16:50. Prosíme týmy, které
odstoupí v průběhu závodu, aby se i tak dostavily do cíle, abychom je pak
nehledali po lese!

Cíl:

Cílová kontrola (kterou je třeba také orazit čipem) se nachází přímo v centru
závodu, před prezentací. Prosím dobíhejte boční brankou (viz. sekce „Centrum“).

Vyhlášení vítězů:

Proběhne ve 14:00 v centru závodu. První 3 týmy v každé kategorii obdrží diplom a
hodnotné věcné ceny v celkové hodnotě více než 40 000 Kč.

