
ROZPIS: 6. Sněhulákův kufr

Veřejný závod v orientačním běhu

Horní Pěna – Dřevo

Pořadatelský orgán: Sněhulák

Pořadatelský subjekt: SJH7702, SJH6501 a dalších bafuňářské naděje SOS J. Hradec

Datum: Neděle 11. března 2018

Shromaždiště: Louka jižně od obce Horní Pěna, GPS: 49.0911044N, 15.0399386E (https:
//en.mapy.cz/s/2m5p1, stejně jako loni). Malou potřebu konejte v přilehlých porostech,
velkou potřebu pokud možno vykonejte před příjezdem na shromaždiště (pořadatelé dě-
kují).

Kategorie: A, B, C jako obvykle. Navíc kategorie D = jednoduchá trat’ pro nejmenší naděje,
možno absolvovat s doprovodem či ve skupině. Trat’ vedena po zřetelných liniích, nicméně
bez fáborků.

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 4564
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4564

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

Termín přihlášek: středa 7. března 2018 (SJH závodníci již 6. března 2018).

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,
vepř v přiměřené míře (z)vrací.

Tratě: Prodloužená krátká trat’, téměř konečné parametry A: 8,1 km 28 kontrol
B: 5,5 km 18 kontrol
C: 3,4 km 11 kontrol
D: 2,7 km 10 kontrol

Orientační obtížnost tratí A a B obdobná (na „elitní” úrovni ,), obtížnost tratě C na
úrovni DH12 (pravidelně trénující závodníci ročníku narození 2005 a starší by měli běžet
minimálně kategorii B). Nó možná je obtížnost kategorie C trochu těžší než oblastní DH12
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– kontroly na zřetelných objektech, ale optimální postupy jenom výjimečně po liniích. Trat’
D liniové obtížnosti (bez fáborků).

Převýšení všech tratí prakticky zanedbatelné. Rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším bodem
mapy je pouhých 75 m a pouze kategorie A a B využijí většinu výškového spektra.

Systém ražení: Hybridní: SI čipy kombinované s dotykem. Start v čase dle startovky
zveřejněné před závodem, průchod cílem přes krabičku. Na všech kontrolách bude (většinou
malý) tréninkový lampion, na některých kontrolách navíc na stojanu s krabičkou. Nachází-
li se na kontrole (funkční) krabička, má závodník povinnost použít SI čip. V opačném
případě (žádná či nefunkční krabička) se razí dotykem (spoléháme na fair-play. . . ).

Jakoukoliv kategorii lze běžet i bez čipu. V takovém případě nebude závodník uveden ve
výsledcích a je na něm, zda si jakkoliv změří čas a následně srovná s ostatními. Na trati
kategorie D SI krabičky nebudou vůbec nikde, čas si zájemci měří sami.

Časový rozpis: Prezence: 10:30 – start posledního závodníka
Start: intervalový od 11:00
Vyhlášení výsledků: nebude,

výsledky naleznete v ORISu

Terén: Relativně rovinatý až mírně kopcovatý, vegetačně pestrý, v jedné části (bývalý lom)
se spoustou balvanů a dalších pozůstatků těžební činnosti.

Parkování: Na louce na shromaždišti (parkovné nebude vybíráno). Místa je poměrně dost,
parkujte nicméně inteligentně a dodržujte pokyny pořadatelů. Stejně jako loni, dříve pří-
chozí zaparkují hned u příjezdové komunikace kolmo na ni. Po zaplnění první řady se
parkuje v řadě druhé s ponecháním dostatečného prostoru pro odjezdy/příjezdy.

Vzdálenosti: Start: do 100 m
Cíl: do 500 m

Mapa: Dřevo, 1:10 000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM2017 (byla snaha), mapoval Ar-
nošt Komárek, 10/2016 – 03/2018.

• Mapa bude tištěna na kancelářský papír A4 laserem a nebude vodovzdorně upravena.
Výdej map 1 minutu před startem (lze využít k vložení do přinešeného mapníku).

• Pro rozhraní porostů (značka 416) je použita nová možnost – tmavězelená čárkovaná
čára, viz též ukázka na konci rozpisu.

• Oblasti mapy zmapované před větříkem z 29.10.2017 jsou zrevidovány pouze lokálně
a na náhodných místech.

• Vývraty v mapě nebudou (na rozdíl od loňska i terénu).

• Dosud plně nezmapované části mapy mají „porost“ šedou barvou (HROB mapa). Na
rozdíl od loňského roku budou všechny kontroly i (očekávané) postupy vedeny po
úplné mapě (s vesměs zeleným podkladem).
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Popisy: K odběru na shromaždišti. Na mapě popisy nebudou (platí pro kategorie A, B, C)!
Kategorie D bude mít popisy naopak pouze na mapě. Popisy budou bez číselných kódů
kontrol.

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

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

Ocenění nejlepších i nejhorších: Dobrý pocit. Výsledky budou k nalezení po závodě
v ORISu.

Občerstvení: Na trati určitě žádné, na shromaždišti ještě uvidíme. Zatím počítejte s tím,
ze ani na shromaždišti žádné nebude a přivezte si vlastní.

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 (R3 ?)

hlavní rozhodčí Petr Nouza (R3 ?)

stavitel tratí Arnošt Komárek (R3 ?)

Upozornění: Jedná se o zimní radovánku pořádanou volnočasově několika osobami pro
zájemce o proběhnutí po lese. Budeme rádi, když nám nakrmíte vepře, ale kromě spokoje-
ného zachrochtání od něho nic dalšího nečekejte. Taktéž omluvte případné nedostatky, na
které na oficiálních závodech určitě, ale určitě nenarazíte.

Pořadatelé děkují oddílu SJH za materiálovou, duchovní a další
podporu.

Hodnotný sportovní zážitek přejí pořadatelé!

Ukázka mapy.
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