Mistrovství ČR PreO, ECTO #9
pokyny
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel: Magnus Orienteering
Datum: 19.9.2015
Centrum: Javorník, tělocvična ZŠ Javorník (50°23'28.166"N, 17°0'17.870"E)
Parkování: v areálu školy a přilehlých ulicích, bezplatné. Neparkujte na náměstí, je to již závodní
prostor! Průjezd náměstím ve směrech Jeseník, Vidnava a Paczków povolen, na Travnou zakázán.
Vjezd do prostoru závodu je důvodem k diskvalifikaci.
WC: V budově jsou v šatnách běžné WC, pro vozíčkáře budou připraveny dvě kabiny ToiToi
Prezentace: v sobotu od 8:00 do 12:00 v centru závodu.
Startovné:
E-Open, E-Para 250 Kč
Junior, A-Open 150 Kč
Přihlášky na místě nejsou možné.
Kategorie: E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open
Mapa: Město Javorník, 1:4000, E = 2.5 m, stav srpen 2015, ISSOM, vodovzdorně upravená. Lze
se pohybovat pouze po cestách v mapě vyznačených symbolem „zpevněná cesta“ (světle hnědá
barva). Je zakázáno použít schody.
Prostor závodu: vyznačený na přiložené mapce. Vstup/vjezd do prostoru závodu jinak, než přes
start, je trestán diskvalifikací.
Zero tolerance: není, že odpověď je „ZERO“ je zřejmá z pozorného čtení mapy
Terén: Kopcovatý zámecký park anglického typu, město Javorník. 80% štěrkem zpevněné parkové
cesty, 20% asfalt/dlažba.
Trať:
E-Open, Para, Junior: 1.6km / 10m / 23k,
A-Open: 1.6km / 10m / 14k, tato kategorie nemá ZERO odpovědi
Časovky pro všechny kategorie v prvním koridoru před startem.
Na trati je jednosměrný úsek mezi kontrolami 21-22 kategorie E a 12-13 kategorie A. Po vstupu do
tohoto úseku se již závodník nesmí vrátit. Hlídejte si, že máte označeny všechny kontroly před
jednosměrným úsekem. Tento úsek je poměrně strmě klesající po vydlážděném chodníku, na konci
s malým schůdkem (10cm)
Limit: Open, Junior 120 min, Para 145 min (je vyznačeno na mapě)
Start: 00=11:00, vzdálenost 2.0km/75m (1.5km asfalt do kopce, 500m polní cesta víceméně po
rovině), modrobílé fáborky, doporučujeme 45 minut na cestu. Žádáme závodníky kategorie Open o
pomoc závodníkům Para po cestě na start. Závodníkům kategorie Para bude umožněno do místa
odbočení z asfaltu na polní cestu dojet autem. Zaparkovat není moc kde, proto po vystoupení
závodníka Para nechť asistent auto zase odveze dolů do města. Na startu je jedna vozíčkářská
Toika.
Cíl: v terénu, označený pouze SI krabičkou „CÍL“, bez občerstvení, vzdálenost do centra závodu
600m. Do startu posledního závodníka se mapy v cíli odebírají.

Časovka: Časovka se bude řešit v „prvním startovacím koridoru“, po absolvování časovky start na
startovací krabičku. Bude jedna časovka se dvěma úlohama. Časovky nemají Zero odpovědi a
nepočítají se z nich body, časový limit 30 sec./kontrolu, varování po 50 sec. Penalizace 60 sekund.
Asistenti: Pořadatel zjišťuje pořadatele dle požadavků v ORISu.
Startovka: na internetu, v centru závodů, na předstartu.
Ražení: SPORTIdent. Každý závodník musí mít svůj čip (možnost zapůjčit od pořadatele za
100Kč/závod). V případě poruchy SI razí závodníci špendlíkem do připravených políček v popisech
na mapě. Do čipu se většinou vejde pouze 30 ražení (i stejné SI krabičky několikrát po cca 5ti
sekundách), pozor tedy na „několikanásobné“ ražení jedné kontroly.
Vzorové ražení bude připraveno v centru závodů tak, aby si jej každý mohl před závodem zkusit.
Každá kontrola má svůj razící kolotoč, který je umístěn v těsné blízkosti rozhodovacího stanoviště.
Pozor na označení razících kolotočů (E mají jiný počet kontrol, tedy i jiné číslování než A)
Vyčítání čipů: v centru závodů
Výsledky: na webu závodů online, na monitoru v centru závodů.
Vyhlášení výsledků: Ihned po skončení času na protesty, předpokládaný čas 17:00 v centru
závodu.
Občerstvení: Restaurace v Javorníku a okolí, v centru není.
Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel Trail-O, na časovkách bude jeden časoměřič,
nebudou rozhodčí na kontrolách, na trati bude několik rozhodčích.
Námitky a protesty: Námitky se podávají ústně hlavnímu rozhodčímu závodu. Protesty se
podávají písemně hlavnímu rozhodčímu po zveřejnění výsledků a vyhlášení času na protesty (15
minut) s vkladem 1500 Kč. Protesty proti konečným výsledkům lze podávat do 14 dnů po jejich
zveřejnění na adrese tomas.lestinsky@atlas.cz
Jury: bude zveřejněna po ukončení prezentace.
Funkcionáři:
ředitel závodu, stavba tratí, hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
oponent: Pavel Dudík

Mistrovství ČR TempO, ECTO #10
pokyny
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatel: Magnus Orienteering
Datum: 20.9.2015
Centrum: Vápenná, sál Omya (50°17'11.812"N, 17°5'45.380"E). Sál bude otevřen od 7:30.
Parkování: Asfaltové plochy u sálu Omya, bezplatné.
WC: V budově jsou běžné WC, pro vozíčkáře budou připraveny dvě kabiny ToiToi před budovou
Prezentace: v sobotu na závodě v Javorníku 8:00 - 12:00 v centru sobotního závodu. V neděli
prezentace není.
Startovné:
E-Open 250 Kč , Junior, A-Open 150 Kč
Přihlášky na místě nejsou možné.
Kategorie: E-Open, E-Junior, A-Open
Mapa: 1:3000, E = 2.5 m, stav srpen 2015, ISSOM
Zero tolerance: není, že odpověď je „ZERO“ je zřejmé z pozorného čtení mapy
Prostor závodu: vyznačený na přiložené mapce. Vstup/vjezd do prostoru závodu jinak, než přes
start, je trestán diskvalifikací (platí pro kvalifikaci i finále!!!).
Asistenti: Pořadatel nezajišťuje.
Výsledky: na webu závodů online, na monitoru v centru závodů. Vítězství je dáno pořadím ve
finále závodu. Časy z kvalifikace se do finálového závodu nepočítají, finále začíná znova od nuly.
Vyhlášení výsledků: Ihned po skončení času na protesty, předpokládaný čas 16:00 v centru
závodu.
Vyhlášení MČR proběhne z výsledků finále. V případě, že se do finále nekvalifikují tři závodníci
z ČR, bude bráno další pořadí z výsledků kvalifikace.
Občerstvení: Protože ve Vápenné není hospoda, bude zajištěn teplý oběd v centru závodů za cenu
cca 100 Kč. Na výběr budou dvě jídla, kuřecí prsa s bramborem a těstovinový salát se zeleninou.
Pravidla: Soutěží se dle platných českých pravidel Trail-O.
Námitky a protesty: Námitky se podávají ústně hlavnímu rozhodčímu závodu. Protesty se
podávají písemně hlavnímu rozhodčímu po zveřejnění výsledků a vyhlášení času na protesty (15
minut) s vkladem 1500 Kč. Protesty proti konečným výsledkům lze podávat do 14 dnů po jejich
zveřejnění na adrese tomas.lestinsky@atlas.cz
Jury: bude zveřejněna po ukončení prezentace.
Funkcionáři:
ředitel závodu, stavba tratí, hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
oponent: Pavel Dudík

Kvalifikace
Terén: Bývalý vápencový lom, členitý terén, vegetačně pestrý.
Trať: 6 stanovišť, na každém 5 kontrol a 4 úlohy. Trasa TempO: 700m. V prostoru závodu je
minimum cest, proto je trasa závodu vyznačena červenobílou páskou na zemi. Vystoupení z takto
vyznačeného koridoru může vést k diskvalifikaci.
Start: 00=10:00, vzdálenost 1.6km/30m (1.3km asfalt mírně do kopce, 300m kamenitá polní
cesta do kopce s jednou velkou a hlubokou kaluží), modrobílé fáborky, doporučujeme 30 minut na
cestu.
Žádáme závodníky kategorie Open o pomoc závodníkům Para po cestě na start.
Závodníkům kategorie Para bude umožněno na start dojet autem, ovšem na vlastní riziko.
Zaparkovat tam není kde, proto po vystoupení závodníka Para prosíme asistenta auto ihned zase
odvést dolů do vesnice. Neparkujte cestou na start!
Závodní průkazku dostanou závodníci v čase svého startu od startovního rozhodčího.
Na startu je vozíčkářská Toika, kterou lze využít i během závodu mezi 5. a 6. stanovištěm (jde se
tam přes start). Hrajte Fair play.
Startovka: na internetu, v centru závodů, na předstartu. Závodníci jsou vzhledem k počtu
přihlášených rozděleni do dvou kvalifikačních skupin (Češi jsou pro potřeby vyhodnocení MČR
všichni e skupině B). Do finále závodu postupuje 15 nejlepších z každé skupiny.
Cíl: na posledním stanovišti TempO
Limit: 30 sec./kontrolu, varování po 110 sec. Penalizace 30 sekund.
Výsledky: Do finále postupuje 15 nejlepších závodníků z každého rozběhu.
Upozornění: Prostor těsně sousedí s embargovaným prostorem na ETOC. Pohyb mimo
pořadatelem vyznačené cesty je porušením tohoto embarga.

Finále
Terén: Bikrosové závodiště a přilehlý parčík.
Trať: 3 stanoviště, na každém 5 kontrol a 4 úlohy. Trasa TempO: 100m
Start: 00=14:00, vzdálenost do karantény 300m po asfaltu, modrobílé fáborky.
Karanténa: Pro finále bude zřízena předstartovní karanténa v Latzelově vile. Všichni kvalifikovaní
závodníci musí být v karanténě do 13:30. V karanténě je bezbariérové WC a pitná voda.
Startovka: na internetu, v centru závodů a v karanténě. Startovka finále bude k dispozici po
ukončení času pro protesty semifinále. Půjde se v obráceném pořadí podle výsledků dosažených
v semifinále (nejlepší na konec). Startovní interval 4 minuty.
Limit: 30 sec./kontrolu, varování po 110 sec. Penalizace 30 sekund.
Výsledky: Finále se začíná od nuly. V případě stejného času ve finále bude pro určení pořadí
použitý výsledek závodníků ze semifinále.
Ostatní:
Všechna stanoviště na finále jsou divácká. Diváci mohou být pouze na západní straně závodního
prostoru (u nádraží).

