POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ZÁVODU
Český pohár 2012 (3. a 4. závod)
Žebříček A 2012 (5. a 6. závod), Žebříček B-Čechy 2012 (5. a 6. závod)
závod českého Rankingu 2012 s koeficientem 1,06
závody v rámci oslav 60. výročí OB v Novém Boru pod záštitou starosty města Nový Bor
Vážení sportovní přátelé,
vítáme Vás na další sérii závodů Českého poháru, ŽA a ŽB-Čechy, pořádané klubem OK Jiskra Nový Bor
Kytlice, hřiště kopané - 7km S od Nového Boru – doporučený příjezd od Nového Boru přes
obec Polevsko
Možnost postavení klubových stanů, ale zákaz nocování v nich ze soboty na neděli!
Prezentace: v sobotu 2.6.2012 od 9.00 do 11,00 hodin v centru (výjimečně v neděli 3.6.2012 do 9.00 hodin)
Parkoviště: Dle značení a pokynů pořadatelů na louce 600m od centra, poplatek 50,- Kč za auto/2dny bude
vybírán první den při nájezdu. Autobusy zdarma na silnici ve spodní části obce (rovněž 600 m).
(50°48'49.453"N, 14°32'31.308"E)
Mapy:
sobota (klasická trať)
neděle (krátká trať)
Centrum:

Jelení stráně 1:15000, E=5m, rozměr 260x210 mm
autoři Lamač Jaroslav, Hejna Aleš, Bílý Milan, Karvánek
Petr, stav 05/2012
pro kategorie HD 16-21 + H35 – mapy budou v PE obalu
Zlaté doly 1:10000, E=5m, rozměr 310x250 mm,
autoři Lamač Jaroslav, Hejna Aleš, Bílý Milan, Karvánek
Petr, stav 05/2012
pro ostatní kategorie – mapy budou v PE obalu

Stříbrné doly 1:10000, E=5m, rozměr 210x145 mm,
autor Lamač Jaroslav, stav 05/2012
pro všechny kategorie, mapy budou v PE obalu
zvláštní značky na všech mapách:
zelený křížek = vývrat
zelené kolečko = výrazný strom
hnědý křížek = plošinka

Všechny mapy jsou tištěné technologií ofset.
Terén:
členitý, s pískovcovými skalkami, kameny a množstvím dalších detailů, místy polootevřený,
místy podmáčený, poměrně hustá síť cest a pěšin, porosty občas hůře průchodné.
Tratě:
Parametry tratí byly zveřejněny dříve a jsou na popisech, směrné časy dle SŘ sekce OB ČSOS
Všechny kategorie v sobotu přebíhají silnici III. třídy a podbíhají železnici – na mapě označeno
povinným úsekem, jehož dodržování bude kontrolováno rozhodčím
Při nedělním závodě mají kategorie DH21E + DH16-20A diváckou kontrolu a z ní povinný úsek
vedoucí kolem shromaždiště do tzv. závěrečného „pytlíku“.
Popisy kontrol:
pro oba dny k dispozici na shromaždišti vždy ráno před závodem
Zakázané prostory: celý les kolem obce je závodní prostor a tudíž vstup je zakázaný (kromě fáborkované
cesty na start a tréninkového prostoru). Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými
značkami 522 ("plot"); 524 ("vysoký plot") a do monitorizační obory označeno značkou 710.
Zákaz vstupu na železnici, značka 515 - porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
Start:
intervalový; od shromaždiště značeno modrobílými fáborky
sobota 00=12.00 hod; vzdálenost 1500m převýšení 100m – cestou na start možnost tréninku
neděle 00=09.30 hod; vzdálenost 950m převýšení 0m – část po málo frekventované silnici!
WC na startech po oba dny, pitná voda pouze v sobotu
Startovky: oddílové obdrží kluby při prezentaci, podle kategorií budou na shromaždišti a na předstartu
Startovní
závodníci kategorií HD16 – 20A a HD21E běží po oba dny se startovními čísly, která si
čísla:
vyzvednou samoobslužně na startu každého závodu a odevzdají je každý den v cíli.
Trénink:
Cíl:
Výdej map:
Vzdálenosti:

v sobotu cestou na start, mapy k vyzvednutí u popisů kontrol na shromaždišti
po oba dny přímo v centru (na shromaždišti), uzavření cíle
mapy budou v cíli po oba dny odebírány a vydávány budou v neděli cca od 12,45 u cíle.
parkoviště – shromaždiště 600m (pouze pro pěší, značeno O-šipkami)
centrum – prezentace
0m
centrum – cíl
0m

Občerstvení: pitná voda u startu klasiky, na tratích jen v sobotu, v cíli po oba dny voda se šťávou, na
shromaždišti prodej dalšího občerstvení, v neděli ráno možnost zakoupení snídaní.
WC:
chemické WC na shromaždišti a u startu obou závodů
Mytí:
lesní koupaliště u cíle, zákaz použití mýdla a saponátů!
Školka:
v prostoru shromaždiště, funkční po dobu závodu, bez poplatku
První pomoc: na shromaždišti poblíž cíle
Časový limit: 180 minut v kategoriích H21E, A, B, C a 150 minut pro všechny ostatní kategorie pro závod na
klasické trati, 90 minut pro závod na krátké trati; uzavření cíle v sobotu v 18,30 hod
v neděli v 14,30 hod.
Způsob ražení: Sportident; v případě selhání použijte kleště a R políčka na mapě; poslední ražení na cílové
čáře, vyčítání čipů v koridoru za cílem
Výsledky:
průběžné budou vyvěšovány na shromaždišti, konečné elektronickou poštou a na www
Vyhlášení: vyhlášeni budou v kategoriích HD16 – 20A, HD21E a HD14B vždy první tři; v ostatních
kategoriích (mimo P) pouze vítězové – vyhlášení v sobotu cca od 17,00 v neděli cca od 14,00
Protesty:
písemně hlavnímu rozhodčímu, s vkladem 200 Kč nebo na adresu dle rozpisu
Jury:
Prášil Marek (TTR), Skyvová Kristýna (STE), Kozák Petr (KAM)
Hlavní funkcionáři:
ředitel závodu
Beránek Miroslav R1
hlavní rozhodčí
Vácha Tomáš R1
stavitelé tratí
Krejčí Jaroslav R2 (klasika), Karvánek Petr R1 (KT)
Upozornění: Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!
Závody se konají v CHKO Lužické hory, tomu je třeba přizpůsobit veškeré chování účastníků! Například
je zakázáno vybočit dopravními prostředky z veřejných komunikací!
Přejeme Vám úspěšný start, hezké sportovní zážitky a těšíme se na setkání s Vámi v těchto krásných terénech
opět v roce 2013 na 5denní Bohemii 24.-28.7.2013!
Pořadatelé z OK Jiskra Nový Bor

60 let orientačního běhu v Novém Boru
1952-2012
závody pod záštitou starosty Nového Boru Mgr. Jaromíra Dvořáka

Asociace tělovýchovných jednot
a sportovních klubů České republiky

