Závody Jarního trojúhelníku 2015 probíhají za finančního přispění a podpory těchto firem a
subjektů

VEDAP s.r.o.
výroba porcelánových a keramických výrobků

Institut De Paris

Jarní trojúhelník 2015, 30. JUBILEJNÍ ročník závodů v orientačním běhu
4etapový závod v pěším OB; Závod výkonnostní skupiny B pro žactvo a dorost; Závod Českého poháru veteránů 2015

Pořádající: Krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje, Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně
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Pro závody platí platná pravidla OB a řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ZČO.
Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a etapách odpovídají směrným časům dle Soutěžního řádu
západočeské oblasti, u zkrácené trati cca 80% směrných časů.
Ražení elektronické Sport Ident, v případě poruchy ražte kleštěmi do mapy a nahlaste u vyčítání.

Prezentace

na shromaždištích v časech dle rozpisu (E1 10:00-12:00, E2 08:00-09:00, E3 14:00-15:00,

E4 08:00-09:00)
Půjčené SI čipy budou předávány až v den, na který je závodník přihlášen. Závodníci přihlášení
pouze na jednotlivé etapy při vyčítání čip vrátí.
Přihlášení do T upřesní pro E1 na prezentaci svoji požadovanou kategorii T3 nebo T5
Pokyny ani startovní listiny nebudou při prezentaci vydávány v tištěné podobě

Pokyny k parkování
E1 V obci Stará Voda odbočte na Vysokou a dále na osadu Háj (bude značeno od Staré Vody) Parkování dle
pokynů pořadatelů na louce – je zakázáno vjíždět na čerstvě uválcované zorané pole!, v případě mokrého
počasí provizorně na příjezdové komunikaci. Na shromaždiště 300 - 1500 m dle počasí.
E2 NA SHROMAŽDIŠTĚ JE ZÁKAZ VJEZDU. Parkování doporučujeme v oblasti Palackého ulice nebo na
parkovištích ve městě – respektujte závodní prostor odpolední etapy E3; na shromaždiště přesun pěšky –
bude umístěn lampion na ulici Palackého u zastávky Kovárna, vzdálenost 600m . Značená trasa od ubytování tělocvična škola Úšovice.
E3 Parkování doporučujeme na přilehlých komunikacích, nebo v okolí školy mimo závodní prostor.

E4 Parkování doporučujeme u obchodních marketů pod zimním stadionem (vzdálenost 500m), u stadionu
jsou místa omezená.
Doplňující pokyny pro jednotlivé závody
Závodník, který odstartoval (prošel startem) a nedokončí etapu, je povinen si vyčíst SI čip
i v případě, že neprojde cílem.
Kategorie HDR, příchozí (P) a tréninková (T) si čas startu označují oražením startovací krabičky.
Čas startu kategorií P a T je v E1, E2 a E4 do času 100, v E3 do času 60.
Čas startu kategorie HDR je v E1 v čase 00 - 10
a od času 80 do 125
v E2 v čase 00 - 10
a od času 90 do 120
v E3 v čase 45 – 75
v E4 v čase 00 – 10
a od času 115 do 130
Před startem a v průběhu všech etap je zakázán vstup do prostoru závodu i ke sběrné kontrole.
Je přísný zákaz volného pobíhání psů na shromaždišti i v závodním prostoru všech etap – psi musí být po
celou dobu na vodítku.
E1, E2, E4 oddílové stany stavějte na místě vyhrazeném pořadatelem
V lese probíhá trvalá probírka a těžba dřeva, průběžné revize v oblasti postupů a kontrol
zachycují stav zjištěný staviteli do dubna 2015.
POZOR na klíšťata, stejně jako v jiných lesních oblastech i zde je letos jejich zvýšený výskyt
Závodní prostory:
E1 oblast za Kosím potokem – protéká za shromaždištěm; kromě cesty na start
E2 veškerý les v oblasti shromaždiště s výjimkou cesty na start
E4 veškerý les s výjimkou cesty na start a z cíle
E3:
Závod probíhá v prostoru sídliště Úšovice ohraničeném ulicemi Palackého, Tepelská, Plzeňská, Polní a
17.listopadu.
Závod probíhá za normálního provozu. Na rušné silnice ohraničující závodní prostor sídliště není důvod vstupovat.
Pořadatelé nemají možnost ovlivnit chování majitelů aut bydlících na sídlišti. Dbejte proto zvýšené opatrnosti.
Je zakázáno vstupovat na plochy označené zelenožlutou značkou 528.1 Oblast se zakázaným vstupem (soukromé
plochy, záhony apod.), je rovněž zakázáno překonávat značku 524 Nepřekonatelný plot. Bude sledováno. Porušení
znamená diskvalifikaci!

V mapě E3 nejsou značeny sloupy trolejí, elektrického vedení a veřejného osvětlení, šachty, věšáky na prádlo
(pozor na natažené provazy).
Zvláštní mapové značky (E3):

černý křížek = umělý objekt (dětská prolézačka, billboard, apod.)

Popisy kontrol: samoobsluha vždy na shromaždišti příslušné etapy. Zvláštní značka v popisech kontrol (E3):
černý křížek = reklamní billboard.

Mapy nejsou v mapníku, rozměry A4 pro všechny dny ;
Tisk map: Žaket
E1: oblastní přebor - mapy se budou vybírat v cíli až do startovního času posledního startujícího (cca 15:30)
E2, E3 a E4: mapy se nevybírají. Závodníky žádáme o chování v duchu fair play.
Pití

V E1 na shromaždišti, v E2 a E4 v cíli. Při E3 není pití zajišťováno.
Pro kategorie H18B, H21C, H35C, D21C na trati E1 občerstvovací stanice.
Na shromaždištích E1, E2, E4 možnost drobného občerstvení – stánkový prodej.

Pokyny pro ubytování
Ubytování v tělocvičně ZŠ Úšovice. Přezouvejte se ve vstupní chodbě. V tělocvičně nepoužívejte
plynové vařiče. V umyvadlech a sprchách nemyjte boty!! PET lahve a krabice před odhozením do
pytlů sešlápněte. Děkujeme za udržování pořádku.

Informace k vyhlašování
V kategoriích HDR, HD10L v každé etapě všichni účastníci.
Za E1 až E3 první 3 v ostatních kategoriích.
V E4 za tuto etapu první 3 v kategoriích HD10C, HD12B a HD14B.
Kategorie HDR bez uvedení pořadí.
Kategorie příchozích (P + T) se nevyhlašují.
Vyhlášení proběhne po ukončení 1. etapy za E1, etap 2 a 3 na shromaždišti 3.etapy.
Celkové výsledky (první 3 ve všech kategoriích) na shromaždišti E4 po ukončení závodů
(diplomy a drobné ceny). Poháry pro první tři v kategoriích HD10L až HD21C.
Vyhlášení oblastního přeboru na klasické trati v rámci vyhlášení 1. etapy (medaile). Kategorie HD20 mají
trať shodnou s kategoriemi HD21C, pro oblastní přebor budou vyhlašováni zvlášť.

První pomoc: V cíli je možné ošetřit pouze drobná poranění.
Protesty
Písemně s vkladem 200,- Kč u ředitele závodu, v případě neuznání vklad propadá.
Navrhovaná jury:

Kuberková Lucie
Jirásek Jaroslav
Bílý Milan

Hlavní pořadatelé:

ředitel závodů – Libor Černý
E1 hlavní rozhodčí – Luděk Bartoš R2, stavitel – Josef Milota R2
E2 hlavní rozhodčí - Josef Milota R2, stavitel - Jaroslav Macura R2
E3 hlavní rozhodčí - Luděk Bartoš R2, stavitel – Josef Milota R2
E4 hlavní rozhodčí - Josef Milota R2, stavitel - Jan Michalec R2
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