ROZPIS

5. kolo Manufaktura Českého poháru 2019
6. kolo INOV-8 CUP – žebříček A 2019
Závod zařazený do rankingu 2019
Veřejný závod

Datum konání:

22. – 23. 6. 2019

Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: Oddíl orientačního běhu TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.
Program:

Sobota 22. 6. 2019 od 12:00 kvalifikace
Neděle 23. 6. 2019 od 10:00 finále

Předpisy:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS
a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2019.

Kategorie:

MČR:
Veteraniáda:

Omezení účasti:

Pro kategorie MČR platí omezení dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce
OB 2019.

Systém ražení:

Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového
ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m)

Centrum:

louka nad obcí Velké Svatoňovice – část obce Markoušovice

D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45,
H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Veřejný závod: T3, T5 (tréninkové tratě, nejedná se o tratě pro
příchozí/začátečníky, jedná se o tratě s délkou a obtížností na úrovní D16 (T3)
a D21 (T5), označení tratě nemusí odpovídat délce trati)

N 50°33.93493′, E 15°59.66973′ (odkaz: https://mapy.cz/s/3emMP)
Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně ZŠ Mládežnická Trutnov (vlastní
spacák + karimatka) za 80 Kč/noc. Ubytování objednávejte v rámci přihlášky
na závod v ORISu.
Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.

Přihlášky a vklady:

Přes ORIS (oris.orientacnisporty.cz). Výjimečně na e-mailovou adresu
prihlasky@ltu-ob.cz. Přihlášku pošlete v předepsaném formátu ČSOS.
Zahraniční závodníci se mohou hlásit na e-mailovou adresu
prihlasky@ltu-ob.cz . Přihláška, dohláška, i odhláška zaslaná e-mailem je platná
až po potvrzení pořadatelem.
Do 2.6.

Do 9.6.

Na prezentaci

DH16-21

400 Kč za oba
dny

800 Kč za oba
dny

Není možné

DH35-55

370 Kč za oba
dny

740 Kč za oba
dny

Není možné

DH60-80

300 Kč za oba
dny

600 Kč za oba
dny

Není možné

T3, T5
(tréninkové tratě)

180 Kč za závod

180 Kč za závod

250 Kč za závod

Prosíme oddíly, které pojedou autobusem, aby si v ORISu přihlásily doplňkovou
službu Autobus.
Zapůjčení čipu SportIdent (nejedná se o SIAC): 50 Kč/den, požadavek uveďte
v přihlášce.
Způsob placení:

Přednostně převodem na účet pořadatele, výjimečně platba v hotovosti
na prezentaci závodu. Platby na účet posílejte tak, aby byly připsány na účet
pořadatele nejpozději v pátek 14. 6. 2019. Přijaté platby budou průběžně
dopisovány do ORISu. Pro platby, které nebudou v ORISu zaevidované jako
zaplacené, bude na prezentaci vyžadováno potvrzení o platbě nebo platba
v hotovosti.
Bankovní spojení pro platby v Kč v ČR: číslo účtu 26631601/0100, variabilní
symbol platby ve tvaru 223XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle Evidence ČSOS
(adresáře). Pokud klub není v ORISu registrován, uveďte variabilní symbol
ve tvaru 2230000.
Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ1701000000000026631601
BIC kód/SWIFT: KOMBCZPPXXX
Bank address: Komerční banka, Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Account owner: TJ Lokomotiva Trutnov, z.s.
Variable symbol: 2230000
Platby zahraničních závodníků – platby na účet včetně bankovních poplatků
případně platba na prezentaci.

Prezentace:

sobota 22. 6.
Neděle 23. 6.

9:00 – 11:00
8:00 – 9:00 (pouze kategorie T3, T5)

Terén:

Terén závodu je velmi rozmanitý. Mírně nakloněná centrální plošina je
porostově velmi pestrá s velkým množstvím vegetačních detailů a s výskytem
drobnějších kamenů. Tato plošina padá směrem na sever a na západ
do extrémně náročného kamenitého svahu. Skalní útvary Čížkovy kameny
a Kozí kameny tvoří skalní hranu, která v některých místech dosahuje výšky
až 10 metrů. Pod touto skalní hranou je velký výskyt větších i menších kamenů
s těžkou kamenitou podložkou. V celém prostoru je středně hustá síť
komunikací včetně sítě jednosměrných terénních stezek pro horská kola
Trutnov trails. V závodním prostoru nalezneme převážně jehličnatý les různého
stáří, v části terénu je bukový les, vyskytují se zde i modřínové porosty, velké
množství pasek a nálety. V prostoru je minimum sezónního podrostu v podobě
kapradin a ostružin. Doporučujeme tejpování dolních končetin.

Tréninkové možnosti: Relevantním terénem je Závora (mapy Hradiště 683, Závora Krupná hora,
Závora – Zadní Hradiště). Všechny tyto mapy jsou ve vlastnictví oddílu OK 99
Hradec Králové. Pro využití map kontaktujte správce.
Mapa:

Pro všechny kategorie po oba dva dny v měřítku 1:10 000, ekvidistance 5 m,
stav jaro 2019, mapový klíč ISOM 2017, hlavní kartograf Zdeněk Sokolář. Mapy
budou vodovzdorně upraveny (v obalu). Předchozí mapa: Čížkovy kameny, 2003
(odkaz: http://www.mcr2019.cz/stara_mapa.jpg).

Vzdálenosti:

Ubytování – parkoviště
Parkoviště – centrum
Centrum – prezentace
Centrum – cíl (oba dny)
Centrum – start (oba dny)

Start:

Sobota – čas 00 = 12:00, intervalový start,
START 1 pro kategorie MČR a kategorie Veřejného závodu (start až
po kategoriích MČR), START 2 pro kategorie Veteraniády

15 km
do 1,2 km
0m
0m
do 2000 m

Neděle – čas 00 = 10:00, intervalový start
START 1 pro kategorie MČR, START 2 pro kategorie Veteraniády,
START 3 pro kategorie Veřejného závodu
Předpokládané časy
vítězů:

Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS pro rok 2019.

Parkování:

Osobní auta na louce v obci Markoušovice.
Prosíme oddíly, které pojedou autobusem, aby si v ORISu přihlásily doplňkovou
službu Autobus. Autobusy vyloží závodníky na určeném místě a odjedou
zaparkovat dle pokynů pořadatelů na zpevněnou plochu.
Bude upřesněno v pokynech. Bude vybíráno parkovné. Respektujte pokyny
pořadatelů.

Protesty:

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
startovním listinám a oficiálním výsledkům lze zaslat na email
protesty@ltu-ob.cz.

Školka:

V centrum závodu bude zřízena provizorní školka, ve které budete moci odložit
svou ratolest na dobu nezbytně nutnou.

Funkce:

Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:

Pavel Petržela, tel. 603 149 509
Jan Panchártek, R1
Jan Petržela, R2

Informace:

Na webu závodu http://www.mcr2019.cz/ nebo na e-mail info@ltu-ob.cz

Upozornění:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele
závodu.
Zákaz vstupu do lesa se psem.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je
oprávněn v nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu
ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů
a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou
na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící
k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd.
v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.
Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků
(jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete
být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 4. 4. 2019.

