POKYNY
Program:

Upozornění:

Příjezd do centra závodu nejdříve v sobotu od 8:00 (zákaz příjezdu v pátek).
sobota 18. 7. dopoledne – E1, krátká trať, start 00 = 10:00
sobota 18. 7. odpoledne – E2, lesní sprint, start 00 = 16:00
neděle 19. 7. dopoledne – E3, krátká trať, start 00 = 09:30
závody se konají v CHKO Český ráj, platí přísný zákaz použití bot s hřeby
(vč. kotníkových)!
závodníci startují na vlastní nebezpečí
běžet se psem je zakázáno (dle pravidel OB)
třiďte odpad: žluté pytle (plasty), černé / modré pytle (ostatní)
sklo, papíry, krabice atd. prosíme, odvezte a recyklujte
pro omezení odpadu doporučujeme vlastní nádoby na pití (viz níže)
šetřete vodu (neperte věci v korytech atd.)

Pořádající subjekt:

SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Centrum závodu:

Boseň, amfiteátr pod zříceninou Valečov (50.5104000N, 15.0254000E)
V amfiteátru z důvodu omezeného prostoru není možné stavět oddílové stany,
pouze menší přístřešky.

Prezentace:

Bude otevřena v centru závodu v sobotu 18. 7. od 8:00 a vždy 1 hodinu před
startem E2 a E3.
Vzhledem k naplnění kapacity nejsou možné přihlášky na místě ani změny
v kategoriích (ani do P/HDR!). Změnit lze pouze číslo čipu (0,-) nebo jméno a
oddíl v rámci kategorie (50,-).

Parkování:

Přísný zákaz parkování na návštěvnickém parkovišti Valečov – porušení může
vést k diskvalifikaci a zákazu startu na SJC závodech.
Bude vybíráno parkovné 100,- Kč / víkend / auto (bez ohledu na počet dní
parkování).
Vjezd bude umožněn pouze vozidlům do 3,5 tuny, ostatní vozidla nebudou do
na parkoviště vpuštěna.

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum
parkoviště (rezervní) - centrum
centrum – start (délka/přev. [m])
cíl – centrum (délka/přev. [m])

300 m
1200 m
E1 (10:00)
1900/100
1900/60

E2 (16:00)
900/50
0

E1 – start a cíl jsou u sebe, E3 – start a cíl nejsou u sebe
Pozor – cesta na start E3 křižuje silnici III. třídy a z cíle po ní vede!

E3 (9:30)
1 700/80
600/20

Mapy:

E1 – Smrkovec
E3 – Nedbalka
1:7 500, E=5 m, ISOM2017, mapoval Ondřej Prášil (2016), revize 2020
E2 - Valečovské světničky
1:4 000, E=2,5 m, ISSprOM2019, mapoval Zdeněk Sokolář (2018), revize 2020
Rozměr A4, mapy budou vytištěny na voděodolném papíře pretex.
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý
objekt (posezení, triangulační tyč a další).

Povinné postupy:

Závodníci musí absolvovat povinné postupy k mapovému startu a ze sběrné
kontroly do cíle. V E3 mají na trati krátký povinný postup kategorie D10 a H10.

Terén:

Kopcovitý se skalními útvary s různou průběžností. V E2 čekejte navíc skalní
města, jeskyně a labyrinty. Středně hustá síť komunikací.
Cesty jsou letos celkem zarostlé, připravte na to především děti.

Zakázané prostory:

Veškerý les kolem centra závodu. Vstup do prostoru závodu je možný pouze
po skončení etapy, po turistických značkách a bez mapy pro orientační běh.
Při E1 jsou vyznačeny dva rozsáhlé zakázané prostory (přírodní rezervace a
pastvina s kravami). Je do nich vstup zakázán a bude to namátkově hlídáno.
Děkujeme, že to budete respektovat a nezaděláte nám na problémy při dalším
pořádání.

Popisy kontrol:

V centru závodu. Nebudou na startu ani na mapě.
Barva popisů: E1 modrá, E2 růžová, E3 bílá

Systém ražení:

SPORTident Air+ (bezkontaktní ražení), SI čip lze použít nicméně libovolný.
Možnost zapůjčení SI čipu (verze 5) za 50,- Kč na etapu, při ztrátě bude
účtováno 1000,- Kč.
V případě poruchy razte do „R“ políček na mapě.
Závodník je na startu povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip a vyčíst jej, i
když závod nedokončí.
Vyčítání čipů je při každé etapě na prezentaci!

Start:

Časy 00 a vzdálenosti viz výše.
Cesta značena modrobílými fáborky z centra závodu.
Kategorie HDR a P startují v libovolném čase (na startovní krabičku) od času
00 do posledního startujícího.
Na startu není WC. Závody probíhají v CHKO, prosíme, neznečišťujte okolí
startu a centra.

Cíl:

Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
Mapy se neodevzdávají – dodržujte Fair-play a neukazujte mapy ostatním.
Vyčítání čipů je na prezentaci.

Časový limit:

90 minut pro E1 a E3, 45 minut pro E2.

Občerstvení:

Po doběhu voda a šťáva v cíli.

WC:

Mobilní toalety v centru závodu.
Závody probíhají v CHKO, prosíme, neznečišťujte okolí startu a centra.

Mytí:
Zdravotní služba:

V lavorech u mycích žlabů. Šetřete vodou – neperte si oblečení!
V centru základní ošetření.

Výsledky:

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru a na:
https://liveresultat.orientering.se/ (odkazy taktéž v ORISu)
Konečné oficiální výsledky na www stránkách závodu a v ORISu.

Vyhlášení
výsledků:

V neděli po skončení poslední etapy, cca v 13:30 – bude
upřesněno rozhlasem; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v celkovém
pořadí za všechny 3 etapy. Kategorie P, T a HDR vyhlašovány nebudou.
Celkové pořadí je dáno součtem časů ve všech etapách.

Protesty:

Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle
Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 na sjc@post.cz.

Jury:

Kristýna Kolínová (DKP), Martin Baier (TUR), Jan Flašar (PGP)

Školka:

Bude zajištěna, do školky „odkládejte“ děti pouze na nezbytně nutnou dobu a
vybavte je dostatečným množstvím pití a jídla.

Ubytování:

Z důvodu omezeného prostoru v okolí Valečova ubytování nezajišťujeme. V
okolí závodu se nachází řada kempů a ubytovacích zařízení.
Zákaz přenocování ve stanu, autě nebo karavanu v prostorách amfiteátru a na
loukách pod hradem vymezených k parkování!

Stravování:

V centru bude dále k dispozici stánek s hamburgery, polévkou atd. a
„Občerstvení SJC – pivo, limo, káva, čaj a k jídlu koláče, párky v rohlíku, tousty
atd.
Přivezte si svoje nádoby na pití, abychom omezili produkci odpadu! Bude navíc
použit systém vratných kelímků.

Funkcionáři:

Informace:

ředitel závodu: Petr Špicar
E1 – stavitelka tratí: Lenka Kazdová, hlavní rozhodčí: Ondřej Kazda
E2 – stavitel tratí: Jan Mrázek, hlavní rozhodčí: Tomáš Hanzl
E3 – stavitel tratí: Petr Jahn, hlavní rozhodčí: Petr Žaloudek
http://scjicin.cz/rumcajsovymile
https://www.facebook.com/rumcajsovymile/
sjc@post.cz, nouzově 602 312 211 (Petr Špicar – ředitel), 724 767 424 (Jan
Mrázek – přeceda), 739 035 296 (Romana Mrázková – prezentace), zneužití se
trestá
Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se souhlasem
ředitele závodu.

Níže: plánky příjezdu a centra

Plánek příjezdu:

Plánek centra:

