
6. Sněhulákův kufr

Horní Pěna – Dřevo

Toto je verze 2 rozpisu vydaná 6.3.2017. Zejména místo shromaždiště se mírně liší od
původně avizovaného!

Pořadatelský orgán: Sněhulák, http://snehulak.rsmonolit.cz/

Pořadatelský subjekt: SJH7702 s podporou Vetošů 50+ a dalších nadějí SOS J. Hradec

Datum: Sobota 25. března 2017

Shromaždiště: Louka jižně od obce Horní Pěna, GPS: 49.0911044N, 15.0399386E. V případě
nepříznivého počasí bude postaven minimálně jeden velký stan pro použití závodníky.
Malou potřebu konejte v přilehlých porostech, velkou potřebu pokud možno vykonejte
před příjezdem na shromaždiště (pořadatelé děkují).

Kategorie: A, B, C jako obvykle. Navíc kategorie D = jednoduchá trat’ pro nejmenší
naděje, možno absolvovat s doprovodem či ve skupině. Kategorie D nebude nutně vedena
po fáborkách (bude upřesněno v pokynech).

Přihlášky:

Členové SJH : přes oddílový přihláškový systém (z kreditu se nic neodečítá, startovné platí
každý sám v hotovosti na prezenci)

Ostatní registrovaní v ČSOS : ORIS, závod ID 4022
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4022

Všichni zbylí : Mailem na komarek@karlin.m�.cuni.cz. Jako předmět mailu uved’te „Sne-
hulak“ a v mailu dále: jméno, příjmení, rok narození, oddíl (resp. identita jakéhokoliv
společenství), kategorii, číslo SI čipu (pokud vlastníte) pro každého, koho hlásíte.
Příklad: Martin Sněhulák, 2016, Horní Pěna, kat. D, SI nemám.

Uzávěrka přihlášek: úterý 21. března 2017.

Pro později přihlášené bude na shromaždišti k dispozici jedna mapa od každé kategorie
k obkreslení.

Startovné: 40 Kč (kategorie A, B, C), 20 Kč (kategorie D). Vše splatné na místě do prasátka.

Tratě: Prodloužená krátká trat’ (nebo zkrácená klasika?) A: cca 7 km cca 23 kontrol
B: cca 5 km cca 17 kontrol
C: cca 3 km cca 12 kontrol
D: cca 3 km ?? kontrol

Systém ražení: Hybridní: SI čipy kombinované s kleštěmi. Start na startovní krabičku
(v čase dle startovky zveřejněné před závodem), průchod cílem taktéž přes krabičku. Na
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všech kontrolách bude stojan s lampionem, na některých kontrolách navíc i s krabičkou.
Nachází-li se na kontrole (funkční) krabička, má závodník povinnost použít SI čip (kleště
jsou navíc a nepovinně). V opačném případě (žádná či nefunkční krabička) se razí kleštěmi
na okraj mapy (bude kontrolováno v cíli).

Kategorie D slouží jako náborová s cílem ukázat hlavní aspekty orientačního běhu. Nejde
tedy o čas a není nutné běžet s čipem. Startovní čas bude volný (v intervalu zveřejněném
v pokynech před závodem). Souhrnné výsledky v této kategorii nebudou zveřejňovány.
Účastníci běžící nebo jdoucí s čipem obdrží účtenku s časem u vyčítání, účastníci bez čipu
si změří čas sami (pokud je čas zajímá).

Časový rozpis: Prezence: 9:30 – 10:30
Start: intervalový od 11:00
Vyhlášení výsledků: co možná nejdřív (bude se vyhlašovat

i celkový Sněhulák, tak nikam neodjíždějte,
co když zrovna vy budete oceněni)

Terén: Relativně rovinatý až mírně kopcovatý (mírné kopečky nejspíš jenom v kategorii
A), vegetačně pestrý. Střídání různých druhů i stáří lesa, v nemalé části keřovitý podrost,
v březnu poměrně dobře průběžný, v květnu už by to bylo horší (v mapě vyznačeno
nějakým odstínem zelené odrážejícím průběžnost spíše až koncem dubna). V některých
oblastech mapy množství malých i větších vodních příkopů (bude-li vlhčeji, jediná nožka
nezůstane suchá). Znalost plavání není nutná.

Parkování: Na louce na shromaždišti (parkovné nebude vybíráno). Místa je poměrně dost,
parkujte nicméně inteligentně a dodržujte pokyny pořadatelů.

Vzdálenosti: Start: 100 m
Cíl: 300 m

Mapa: Dřevo, 1:10 000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM2000 (byla snaha), mapoval
Arnošt Komárek, 10 – 12/2016 (než napadlo půl metru sněhu) + drobnosti v 03/2017.

Mapař bohužel nedostál smlouvě a nedodal v požadované lhůtě úplné mapové dílo. Část
mapy je proto ve formě „HROB“, tj. obsahuje pouze rozlišení „les“ (bílá) versus „větší ote-
vřená, typicky kulturní plocha“ (žlutá – bude tištěno světlejší žlutou než požaduje mapový
klíč pro úsporu barvy), významnější liniové objekty a vrstevnice (vyhlazený laserscan).
Od úplné mapy se HROBní část pozná snadno. Úplná mapa (téměř 1 km2) je většinově
v nejrůznějších odstínech zelené ;–) Viz též ukázka mapy na další straně.

Větší část tratě kategorie A, u kategorií B, C a D téměř celá trat’ budou vedeny po úplné
mapě. Nicméně aby byly dodrženy všechny sněhulákovské standardy, několik málo kon-
trol bude i v HROBu. Budou však na zřetelných objektech (vyskytujících se též v mapě).
Optimální postup HROBovou částí půjde (snad) realizovat takřka pod čarou (tj. výraznější
hustník, oplocená obora apod. by vás neměly zpomalit, i když kdo ví. . . ).
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Tohle není 1:10 000

Úplná mapa Mapa HROB

Vývraty: Významnější vývraty jsou mapovány (zelený křížek, pouze v úplné části mapy)
kromě jedné cca hektarové oblasti obsahující opravdu hodně vývratů (viz obrázek níže).
Závodní mapa bude v této oblasti ve verzi „vývraty ne“. Po závodě lze hlasovat, co by bylo
lepší.

Tohle je 1:10 000

Vývraty ano Vývraty ne

Předchozí mapa: Řasy – západ, 1:15 000 z roku 1987. Kdyby se někdo díval do Archivu
map, tak varování: za těch 30 let poněkud ubylo otevřených prostor.

Popisy: K odběru na shromaždišti. Na mapě popisy nebudou!

Pravidla: Pravidla OB s nějakými předem neurčenými (drobnými) modifikacemi.

Protesty: Budou za nevratný vklad 99 Kč s pochopením vyslechnuty, nikoliv však řešeny.

Ocenění nejlepších: Hodnotnými cenami budou oceněni první tři v kategoriích A, B, C
splňující navíc následující podmínku:

A jedná se o člověka
B jedná se o ženu, která se nenachází na prvních 100 místech aktuálního rankingu

nebo se jedná o muže ročník narození 1967 a starší
nebo se jedná o muže ročník narození 2001 a mladší

C jedná se o člověka ročník narození 2005 a mladší

Do pořadí pro ocenění se počítají pouze samostatně startující závodníci (v kategorii C
např. děti bez doprovodu dospělého, v kategorii B veteráni bez doprovodu ošetřovatele
apod.) Každý si nicméně může běžet libovolnou kategorii dle vlastního výběru a s li-
bovolným lidským doprovodem (např. muž ročníku 1977 kategorii B nebo bojácné avšak
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orientačně schopnější dítě kategorii C s rodičem, avšak bez nároku na hodnotné ceny). Tak-
též sněhulákovské body budou počítány standardním způsobem, tj. podle toho, co závodník
běžel.

V kategorii D nejsou vyloučeny drobné (nejspíš nezdravé) odměny pro všechny zúčastněné.

Občerstvení: Nejspíš nic nebude, přivezte si vlastní. Provozovatelka sezónní restaurace
u hráze rybníka, kde bylo původně zamýšleno shromaždiště, ukončila v souvislosti s EET
svoji činnost. . . Ale snad na ty orient’áky nejezdíte kvůli párku s pivem. . .

Lékařské a jiné zabezpečení: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařské ošetření
si každý zajišt’uje v případě potřeby sám, stejně tak si ho sám hradí (není-li hrazeno
z veřejného zdravotního pojištění). Případný placený zásah některé ze složek IZS hradí
účastník, který tento zásah vyvolal.

Funkcionáři: ředitel závodu Arnošt Komárek

hlavní rozhodčí Arnošt Komárek (R∞)

stavitel tratí Arnošt Komárek (R∞)

mnohé další okolo: Petr Nouza (st. i ml.), Ivan Kuchyňka,
Alois Romanovský, . . .

Hodnotný sportovní zážitek přejí pořadatelé!

A ještě několik romantických pohledů do závodního
prostoru. . .

Rozpis: 6. Sněhulákův kufr, 25.3.2017 4
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