Pokyny pro účastníky
3. závodu žebříčku JO 2011 na krátké trati
a Oblastního mistrovství JO ve sprintu pořádaných 9.4.2011
Pořadatelský orgán: Liberecký krajský svaz orientačního běhu
Pořadatelský subjekt: Oddíl orientačního běhu TJ Turnov
Funkcionáři:

Ředitelka:
Stavitelé tratí:

Tereza Sehnalová
Krátká trať:
Vít Zakouřil (R3), Martin Vlček
Sprint:
Daniel Wolf (R3)
Hlavní rozhodčí: Krátká trať:
Martin Baier (R3)
Sprint:
Lucie Krafková (R3)

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí

PRO OBA ZÁVODY PLATÍ ZÁKAZ POUŽITÍ BOT S KOVOVÝMI
HŘEBY (VČETNĚ KOTNÍKOVÝCH)! BUDE KONTROLOVÁNO!

3. závod žebříčku JO na krátké trati
Zařazení do soutěží: 3. závod žebříčku JO, rankingový závod s koeficientem 1,00
Centrum: Restaurace Vidlák, Bohuslav 11, Hrubá Skála,(50°31'21.286"N, 15°12'34.541"E); příjezd bude značen
z hlavní silnice Turnov - Jičín
Prezentace: 7:30 – 8:30 v centru závodů
Parkování: na parkovišti a podél místní komunikace. Vzhledem ke stísněným podmínkám parkování je
třeba důsledně dodržovat pokynů pořadatele. Jakékoliv svévolné parkování, zejména na loukách u Krčáku a
jinde, bude trestáno ve spolupráci s Policií ČR. Pořadatel žádá o maximální ohleduplnost. Bude vybíráno parkovné
20 Kč
Šatny: pořadatel nezajišťuje, využijte vlastní vozy, v centru není prostor pro stavbu oddílových stanů
WC: v centru
Start 00=9:30 intervalový; vzdálen 1 100 m po modrobílých fáborkách
Cíl: vzdálen 900 m po červených fáborkách; při cestě z cíle důsledně dodržujte značení fáborky!
Popisy kontrol: Pouze na shromaždišti ve formě piktogramů.
Kategorie: V souladu se soutěžním řádem JO: HDR, H 10L, H10-H70, D10L, D10-D65, P2, P4
Kategorie P2, P4: mohou startovat v libovolný čas do času 100
Kategorie HDR: Startují libovolně od času 60 do 100.
Dětský závod: v centru
Systém ražení: Sportident – elektronický, v případě nefunkčnosti SI krabiček ražte do připravených R políček
na mapě.
Časový limit: 90 min pro všechny kategorie
Předpokládaný čas vítěze: viz Soutěžní řád JO 2011

Mapa: Skaláček, 1:10 000, e = 5m, stav: květen 2009, autoři: Josef Borůvka a Zdeněk Sokolář, revize únor
2011 Martin Baier, Martin Vlček, Vít Zakouřil, tisk Žaket Praha, rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena,
v cíli se neodevzdává, dodržujte, prosím, fair play!
Terén: Členitý s hlubokými údolími a prudkými svahy, pískovcové skály, průchody, převážně velmi dobře
průběžný les s dobrou viditelností.
Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů
Občerstvení: po doběhu šťáva a voda, můžete využít nabídky Restaurace Vidlák
Vyhlášení vítězů: v žákovských kategoriích do DH14 po skončení závodu
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu, po skončení závodu na adresu Martin Baier, Bukovina 54,
Turnov 511 01
Jury: Vladislav Nehasil, Jiří Martan, Zdeněk Zuzánek
Závod se koná v CHKO Český ráj, dodržujte, prosím, návštěvní řád – po doběhnutí závodu
nevstupujte, prosím, mimo značené cesty!

OM sprint
Zařazení do soutěží: oblastní mistrovství JO ve sprintu s rank. koeficientem 1,02, 4. Závod žebříčku JO
Centrum: Areál Gymnázia Turnov, Jana Palacha 804, k dispozici venkovní i vnitřní prostory
(50°35'0.929"N, 15°9'22.915"E)
Parkování: Pořadatel nezajišťuje. Využijte centrální parkoviště města Turnov (viz. plánek 1), Zákaz parkování a
pohybu v prostoru závodu a v bezprostřední blízkosti shromaždiště!
Prezentace: 13:30 – 14:30 v budově gymnázia
WC, šatny, nouzové mytí: v budově gymnázia
Start: 00=15,00 intervalový; vzdálen 200 m po modrobílých fáborkách (organizace startu a prostor pro
rozcvičení viz plánek 2.
Cíl: Na shromaždišti
Popisy kontrol: Pouze na shromaždišti ve formě piktogramů.
Kategorie: V souladu se soutěžním řádem JO: H10-H70, D10-D65, P2, P4
Kategorie P2, P4: mohou startovat v libovolný čas
Systém ražení: Sportident – elektronický, v případě nefunkčnosti SI krabiček ražte do připravených R políček
na mapě.
Časový limit: 45 min pro všechny kategorie
Předpokládaný čas vítěze: viz. Soutěžní řád JO 2011
Mapa: Hvězdárna, stav březen 2011, 1:5 000, e=2m, autoři Jindřich Kořínek a Adam Franců; tisk Žaket Praha;
rozměr A4; mapa nebude vodovzdorně upravena; v cíli se neodevzdává – dodržujte, prosím, fair play.
Mapa je zpracována mapovým klíčem ISSOM2007. Doporučujeme prostudovat!! Připomínáme zejména zákaz
vstupu na všechny soukromé pozemky (zn. 527), pole (415) a ostatní prostory se zakázaným vstupem (709),
zákaz překonávání nepřekonatelných plotů (524) a zdí (521). Závazné jsou informace v mapě, nikoli
v terénu! V prostoru se budou pohybovat pořadatelé a hlídači kontrol a jakékoli porušení je trestáno okamžitou
diskvalifikací! Neznalost mapového klíče neomlouvá!

Terén: Městská zástavba, park, sídliště, příměstské louky a remízky, zčásti historické centrum města (delší
kategorie)
Zakázané prostory: Turnov: ul. Sobotecká, Nám. Českého ráje, ul. 5. května, ul. Kinského, Durychov, Vrchůra,
ul. Svobodova (viz. plánek 1). Pohyb závodníků je dovolen pouze na značené cestě z povolených parkovišť na
shromaždiště, v určených prostorách shromaždiště, na značené cestě na start a v prostoru pro rozběhání. Závod
probíhá v celém prostoru i v prostorách shromaždiště a cesty na start. Prosíme o dodržování Fair play! Všechny
kontroly kromě kontroly č. 100 jsou neveřejné!
Upozornění: Závod probíhá za plného provozu v obci a na všech komunikacích. V prostoru budou sice
pořadatelé a dopravní značení omezující rychlost aut, přesto dbejte zvýšené opatrnosti při překonávání
komunikací. Všechny kategorie několikrát přebíhají frekventovanou ulici!
Občerstvení: v cíli šťáva a voda
Dětský závod: bude probíhat na shromaždišti
Vyhlášení vítězů: po skončení závodu
Protesty: s vkladem 200 Kč hlavní rozhodčí, po skončení závodu na adresu Lucie Krafková, Sídliště 574, Cvikov
471 54
Jury: Vladislav Nehasil, Jiří Martan, Zdeněk Zuzánek

Plánek 1: Zakázaný prostor, příjezd, parkování:

Plánek 2: Organizace startu, cesta na start, prostor pro rozcvičení

PRO OBA ZÁVODY PLATÍ ZÁKAZ POUŽITÍ BOT S KOVOVÝMI
HŘEBY (VČETNĚ KOTNÍKOVÝCH)! BUDE KONTROLOVÁNO!

