Českopolský orientační běh Krnov – Pietrowice 2012
SKOL CUP 2012 - 10.ročník
POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Společná ustanovení
Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

KLUB ORIENTAČNÍCH SPORTŮ při TJ Lokomotiva Krnov /KRN/ ve spolupráci s SVČ
Méďa a Klubem Biegacza Glubczyce

Datum konání:

23.červen 2012 – sobota:

Centrum závodů:

SVČ Méďa Krnov (dům dětí) a přilehlé prostory, Dobrovského 281/16 (Prezentace)
GPS: 50°5'10.439"N, 17°42'46.679"E - Příjezd z Opavské ulice bude značen.

Parkování:

- Prezentace, odpolední závod, vyhlášení = v centru - prostory SVČ a okolní ulice
- Dopolední závod = shromaždiště - Základní škola Pietrowice.
Parkování je zdarma. Dbejte pokynů pořadatele!

Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTident. Načítání z SI čipů bude prováděno ihned po
doběhu dopoledního závodu (v PL). Odpolední závod (v ČR) bude vyčítán v centru.
Závodníci jsou povinni dostavit se k vyčtení čipů i v případě, že závod nedokončí.
Pro náhradní ražení určeno místo na mapě. Půjčování čipů dle dohody s
pořadatelem – ztráta čipu = 800,-Kč.

Ustanovení a časy vítězů:

dopoledne – sprint Pietrowice (PL)
odpoledne – sprint Krnov (CZ)

Dle platného soutěžního řádu MSKSOS – viz.
http://www.msksos.cz/soubory/dokumenty/2012/SRMSK2012.pdf

Časový limit:

Pro všechny 60 min.

Zakázaný prostor:

celý areál koupaliště (PL) do 12,30 hod a celý severní prostor od Opavské ulice (CZ)
do 16,30 hod.

Respektujte zákazové značky dle ISSOM (ISOM) použité na obou mapách:
- 304.1 - Nepřekonatelné vodní těleso
- 309 - Nepřekonatelná bažina
- 415 - Obdělávaná půda
- 524 - Nepřekonatelný plot nebo ohrada
- 528.1 - Oblast se zakázaným vstupem
- 710 - Nebezpečná oblast

HD10N:

Vzhledem k malému prostoru (křížení) nebude trať značena fáborky. Pouze přímo
na kontrolách bude umístěn oranžový fáborek.

HDR:

Startují libovolně v čase 05 - 40 min oražením SI jednotky „START“ dle pokynů na
startu. Mají zvláštní koridor. Trať bez fáborků.

P3:

Startují libovolně v čase 05 - 40 min oražením SI jednotky „START“ dle pokynů na
startu. Mají zvláštní koridor.

Zdravotně postižení: Pouze odpolední závod - dle samostatného rozpisu.
Popisy kontrol:

Pro oba závody v centru – SVČ (ČR) samoobsluha (změna!). Odpolední popisy k
dispozici později a barevně odlišeno.

Občerstvení:

V cíli (PL) a v centru (CZ). V centru je také stánkový prodej, cukrárna a večerka.

Výsledky:

Předběžné výsledky vyvěšovány v centru závodu. Oficiální výsledky na internetu.

Vyhlášení vítězů:

Ihned po doběhu odpoledního sprintu (v Krnově) proběhne vyhlášení:
prvních tří závodníků v každé kategorii Českopolského orientačního běhu Krnov –
Pietrowice 2012 (SKOL CUP – 10.ročník), a to podle součtu časů z obou závodů.

Ceny:

První tři v kategoriích Českopolského orientačního běhu Krnov – Pietrowice 2012
(SKOL CUP – 10.ročník) obdrží poháry – plakety a něco k tomu.
Žákovské kategorie HDR, HD10-14 bude oceněno prvních 6 závodníků.

Tombola:

Čas do vyhlášení výsledků (v SVČ) vyplní tombola o hodnotné ceny. Lístky do
tomboly obdrží u prezentace vedoucí oddílů dle počtu přihlášených. V centru
možnost dalšího dokoupení.

WC a mytí:

V prostoru Základní školy Pietrowice (PL) a SVČ Krnov (CZ). Možnost i sprchování.
UDRŽUJ POŘÁDEK! Od 12,30 hod přístup na koupaliště (PL).

Lékař:

V cíli závodů. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská
pomoc je poskytována pouze během samotného závodu. Následující lékařskou
pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Různé:

Závod probíhá za plného provozu, dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí.

Jury:

Pro oba závody: Bude zveřejněno v centru (na prezentaci - ČR).
Případné protesty odevzdejte písemně u hlavního rozhodčího se vkladem 100,-Kč.

Tréninkový prostor:

Cestou na dopolední závod i zpět je možno využít tréninkový prostor Hliniště
2012, měřítko 1:2500, e=2 m, prostor se nachází na české straně těsně před
státní hranicí (bude značeno) - GPS: 50°6'36.799"N, 17°41'39.613"E. Mapu
dostane každý přihlášený závodník. Pozor! Jedná se o chráněnou přírodní
památku. http://www.turistika.cz/mista/stare-hliniste

Zajímavosti:

Pořadatelé zorganizovali v centru akce po závodě v 18.00 – 20.00 hod. besedu s
legendárním cestovatelem panem JIŘÍM KOLBABOU. Jedná se o dvouhodinové
vystoupení s projekcí fotografií z cest. Téma POKLADY ALJAŠKY A ZÁPADNÍ KANADY
– zvýhodněné vstupné pro účastníky Českopolského orientačního běhu Krnov –
Pietrowice 2012 (SKOL CUP – 10.ročník) je 100,- Kč/osobu. Možnost zakoupení
vstupenek u prezentace. POZOR! Kapacita sálu je 200 lidí!!!
V centru SVČ bude volně k dispozici pro mládež „skákací hrad“. Vstupné zdarma,
využití dle pokynů pořadatele. Dbejte na bezpečnost.

Různé:

v Krnově probíhá současně závod „Zlatý desetiboj“. Jedna z disciplín je OB –
používají pouze lampion a ražení kleštěmi.

Spolufinancování:

10.ročník Českopolského orientačního běhu Krnov – Pietrowice 2012 (SKOL
CUP) je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj
v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013. Projekt (CZ.3.22/3.3.07/12.03119) je realizován v
rámci Euroregionu Praděd a jeho partnery jsou města Krnov a Głubczyce.

Dopoledne
Ustanovení pro 8. závod jarního žebříčku Moravskoslezské oblasti ve sprintu OB
8. závod Euroregionální česko-polské ligy
Prezentace:

V centru závodu – SVČ Krnov - od 8:00 do 10:00 hodin.

Shromaždiště:

Základní škola Pietrowice (Szkola podstawowa Pietrowice), 4km severně od Krnova
(parkování, šatny, toalety) - GPS: 50°7'39.870"N, 17°41'34.145"E.

Popisy kontrol:

Forma samoobsluhy – v centru (prezentace) v SVČ Krnov (ČR).

Prostor závodu:

Areál Autocampingu Pietrowice. Doprava vlastními prostředky. Povinné parkování
u školy.

Terén:

Mírně zvlněný, přírodní. Oplocený areál a přilehlý lesík. Doporučeno krytí dolních
končetin a obuv do lesa.

Start:

00 = 11.00 hodin, individuální – intervalový (1 minuta).
Kategorie HDR a P3 libovolně v čase 05-40 (1 čip SI = 1 mapa) – oražením SI
jednotky „START“.

Vyčítání čipů:

bude prováděno ihned v cíli. Závodníci jsou povinni se dostavit k vyčtení čipů
okamžitě a i v případě, že závod nedokončí. Vyčítání musí být ukončeno v 13,15
hod (příprava odpoledního závodu).

Vzdálenosti:

Centrum SVČ (ČR) – Shromaždiště (parkoviště PL): 5 km
Shromaždiště – Start: 500 m - modrobílé fáborky
Cíl – Shromaždiště: 700 m - červenobílé fáborky

Část cesty na start a celá cesta z cíle vede po hlavní frekventované cestě. U školy
používejte přechod!!
Mapa:

CAMPING PIETROWICE 2012, měřítko 1:4000, e = 5 m, stav jaro 2012
Autor: Jiří Sýkora
Mapa bude vodovzdorně upravena
Rozměr mapy: A4
Zvláštní mapové značky:
- Černý křížek = tyč, prolézačka, odpadkový koš
- Černé kolečko = lampa pískoviště, ohniště, sloupek
- Zelená tečka = malý výrazný strom, keř
- Zelené kolečko = výrazný strom
- Zelený křížek = vývrat
- Modré kolečko = studna, kanál

Časový limit:

60 minut.

Cíl:

Závodníci ukončí závod oražením SI jednotky „CÍL“

Výdej map:

v cíli od 12,20 hod.

Odpoledne
Ustanovení pro 9. závod jarního žebříčku Moravskoslezské oblasti ve sprintu OB
9. závod Euroregionální česko-polské ligy
Prezentace:

V centru závodů – SVČ Krnov -od 8:00 do 10:00.
Výjimečně (zejména pro neregistrované) od 14:00 do 14:30 hodin

Shromaždiště:

V centru závodů – SVČ Méďa Krnov (GPS: 50°5'10.439"N, 17°42'46.679"E)

Popisy kontrol:

Forma samoobsluhy – v centru (prezentace) v SVČ Krnov (ČR)
Barevně odlišeno

Prostor závodu:

Městská zástavba – sídliště SPC a přilehlé prostory severně od ulice Opavská.

Terén:

Zástavba sídliště SPC a přilehlé prostory. Krytí nohou není nutné.
Doporučena obuv na zpevněný povrch.

Start:

00 = 15.00 hodin, individuální – intervalový (1 minuta).
Kategorie HDR a P3 libovolně v čase 05 - 40 (1 čip SI = 1 mapa) – oražením kontroly
„START“.

Vyčítání čipů:

Na shromaždišti v místě prezentace. Závodníci jsou povinni se dostavit k vyčtení
čipů co nejdříve a i v případě, že závod nedokončí.

Vzdálenosti:

Shromaždiště - Start: 700 m - cestou přes cíl, modrobílé fáborky.
Cíl - Shromaždiště:
300m - červenobílé fáborky.

Přesun na start a cíl je po frekventovaných cestách., dbejte značení a používání
přechodů!!
Mapa:

Sídliště Pod Cvilínem 2012, měřítko 1:4000, e = 2 m, stav jaro 2012
Autor: Jiří Sýkora
Mapa bude vodovzdorně upravena
Rozměry mapy: A4
Zvláštní mapové značky:
- Černý křížek = tyč, prolézačka, odpadkový koš,
tabule, posezení, basketbalový koš
- Černé kolečko = lampa
- Zelená tečka = malý výrazný strom, keř
- Zelené kolečko = výrazný strom

Časový limit:

60 min.

Cíl:

Závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky.

Výdej map:

v cíli od 16,15 hod.

Ředitel závodu:

Ing Miroslav Kozelský

Hlavní rozhodčí:

Mgr. Veronika Kozlíková – R3
Jan Hrouza – R3

Stavitelé tratí:

Pavel Rychlý
Ing. Michal Zavřel

PODĚKOVÁNÍ
Českopolský orientační běh Krnov – Pietrowice 2012 (SKOL CUP 10. ročník), podpořený z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj, by se v takovém rozsahu nemohl konat bez sponzorů a lidí,
kteří pomohli ať již pomocí finanční, materiální nebo nezištnou prací. Pořadatelé závodu jim tímto za
jejich podporu orientačnímu sportu děkují!

