Jarní trojúhelník 2017
32. ročník závodů v orientačním běhu

Pokyny
Závody jsou pořádány s finančními příspěvky České unie sportu, města Mariánské Lázně a Karlovarského kraje.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.

Pořádající orgán:

Krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje

Pořádající subjekt:

Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

Datum:

29. 4. – 1. 5. 2017

Druh závodu:

Čtyřetapový závod v pěším orientačním běhu
Závod výkonnostní skupiny B pro žactvo a dorost
4. závod Sprintového žebříčku Západočeské oblasti (E1)
8. a 9. závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti (E2, E3)
Závody rankingu ČSOS s koef. 1,00 (E1, E2, E3) a koef. 1,00 se snížením při
výpočtu o 0,08 (E4 – handicapový start)
Celkové výsledky (za 4 etapy) se započítávají do Českého poháru veteránů 2017
Veřejné závody na liniových tratích (D10L, H10L), s doprovodem rodičů (HDR) a
příchozích (P, T)

Centrum:

E1:
Mariánské Lázně, plochá dráha
E2, E3: Jedlová, areál U Mlýna
E4:
Maršovy Chody, u fotbalového hřiště

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje.

Parkování:

E1:
Parkování v případě suchého počasí zdarma na ploché dráze. V případě
deštivého počasí (které reálně hrozí!) se z dráhy stává úděsné bláto! – pořadatelé
vás na vjezdu do areálu odmítnou a budete muset najít parkovací místo na
přilehlých místních komunikacích, na hlídaném parkovišti v Kollárově ulici (20
Kč/h - vzdálenost od centra závodu cca 500 m) nebo parkovat bezplatně u
Dyleně (49°57'29.787"N, 12°42'0.836"E – cca 500 m od centra závodu). Počítejte
s časovou rezervou.

49.9546822N, 12.7033700E
49.9757900N, 12.5964194E
49.7533644N, 12.6466061E

E2+E3: V centru závodu na soukromé louce, po vyčerpání kapacity se bude
parkovat na úzké příjezdové komunikaci ve vlastnictví obce – dbejte pokynů
pořadatelů. Parkovné 40 Kč – poplatek vám umožňuje parkovat v sobotu i neděli.
E4:

Parkování na přilehlé louce - dle pokynu pořadatelů.

Kategorie:

D10C, D12B, D14B, D16B, D18B, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12B, H14B, H16B, H18B, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
D10L, H10L (fáborkované tratě pro děti do 10 let), HDR (fáborkovaná trať pro děti
s doprovodem rodičů), P (trať pro začátečníky, orientačně jednodušší cca 2-3 km,
je určena i pro rodiče s dětmi, kteří nechtějí jít trať HDR po fáborkách), T
(tréninková, orientačně těžší trať – cca 3-5 km)

Tratě:

E1: Časy vítězů v jednotlivých kategoriích budou o cca 20% delší než směrné
časy dle Soutěžního řádu Západočeské oblasti
E2, E3, E4: Časy vítězů v jednotlivých kategoriích budou odpovídat směrným
časům dle Soutěžního řádu Západočeské oblasti

Parametry tratí:

Zveřejněny na webových stránkách závodu a na shromaždišti.

Startovní listiny:

Zveřejněny na webových stránkách závodu, na shromaždišti a na startu.

Způsob ražení:

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému Sport Ident (SI).
Závodníci bez vlastního SI čipu si mohou čip zapůjčit od pořadatele
za 40 Kč/etapu. Půjčené SI čipy budou předávány až v den, na který je závodník
přihlášen. Závodníci přihlášení pouze na jednotlivé etapy při vyčítání čip vrátí. Za
ztrátu se účtuje 700,- Kč. Závodník, který odstartoval (prošel startem) a
nedokončí etapu, je povinen si vyčíst SI čip i v případě, že neprojde cílem.
V případě nefunkčnosti SI krabiček, je závodník povinen označit průchod
kontrolou mechanickými kleštěmi do vyhrazených políček na mapě.

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr v centru závodu.

Start:

Kategorie T, P a HDR startují s použitím startovací jednotky, čas startu si mohou
zvolit v níže uvedeném rozmezí startovních časů. Ostatní kategorie startují v čase
určeném startovní listinou.

Vyhlášení:

E1 až E3:

Doba průchodu startovním prostorem 3 minuty.

E4:

Doba průchodu startovním prostorem 5 minut (handicapový start).
Dostavte se včas!

Kategorie P a T se nevyhlašují.
V etapách E1, E2, E3 (diplom + drobná cena):
• HD10L, HD10C až HD14B – první tři
• HD16B až HD65 (70) – pouze vítězové
V etapách E1, E2, E3 a E4 (drobná cena):
• HDR, H10L, D10L, H10C, D10C - všichni účastníci
Celkové výsledky (diplom + čelenka „Jarní trojúhelník 2017“):
• první 3 ve všech kategoriích (tj. kromě HDR, P, T)
• navíc: HD10L až HD16B – poháry

Fáborkovaná trať:

Tratě H10L, D10L, HDR jsou označeny červenobílými fáborky. Závodník si může
zkrátit trať – musí však proběhnout všemi kontrolami v určeném pořadí.

Přehledná tabulka:
E1
sprint
intervalový
Mariánské Lázně,
plochá dráha
sobota 29. 4. 2017
10:00
jen v čase 30 – 70
jen v čase 30 – 70
do času 70
8:00 - 9:00
do 200 m

E2
krátká trať
intervalový
Jedlová, areál U
Mlýna
sobota 29. 4. 2017
15:30
0-10 a 70-100
do času 100
do času 100
14:00 – 15:00
0 až 1000 m

E3
klasická trať
intervalový
Jedlová, areál U
Mlýna
neděle 30. 4. 2017
10:00
0-20 a 90-140
do času 140
do času 140
8:00 – 9:00
0 až 1000 m

E4
klasická trať
handicapový
Maršovy Chody, u
fotbalového hřiště
pondělí 1. 5. 2017
11:00
0-10 a 70-120
do času 120
do času 120
9:00 – 10:00
do 200 m

300 m
0m
Plochá dráha
1:4000
E=2m
duben 2017

900 m
700 m
Jedlová
1:10000
E=5m
duben 2017

Mapový klíč
Rozměr
Mapovali

ISSOM 2007
297 x 297 mm
Josef Milota,
Luděk Bartoš

ISOM 2000
297 x 210 mm
Josef Milota,
Jan Macura,
Michal Škroch

1400 m
400 m
Smrčiny 2
1:15000
E=5m
srpen 2015,
částečně
revidováno
ISOM 2000
210 x 297 mm
Milan Bílý,
František
Kolovský,
Jiří Vištejn,
Aleš Hejna

Terén

městská zástavba,
park, sportovní
hřiště, technické
areály

Časový limit
Uzavření cíle
Vyhlášení

45 minut
12:00
12:15

středoevropský
les, místy
podmáčený,
kopcovitý, rozdílná
průběžnost
75 minut
18:30
v neděli 14:30

1100 m
800 m
Kameniště 3
1:15000
E=5m
duben 2014,
částečně
revidováno
ISOM 2000
297 x 210 mm
Josef Milota,
Jan Michalec,
Jan Macura,
Jaroslav Macura,
Luděk Bartoš,
Michal Škroch
středoevropský
les, místy
podmáčený,
kopcovitý, rozdílná
průběžnost
150 minut
15:00
14:45

Druh závodu
Start
Centrum závodu
Datum
Start 00
Start HDR
Start P
Start T
Prezentace
Parkoviště centrum
Centrum - start
Centrum - cíl
Mapa
Měřítko
Interval vrstevnic
Stav

středoevropský
les, místy
podmáčený,
kopcovitý, rozdílná
průběžnost
150 minut
15:30
14:00

První pomoc:

V cíli všech etap je možné ošetřit pouze drobná zranění.

Pití:

E1:
E2, E3:
E4:

Doplňující pokyny:

Pokyny ani startovní listiny nebudou při prezentaci vydávány v tištěné podobě.

pořadatel pití nezajišťuje
v cíli (vynikající minerální pramen Jedlová)
v cíli

Do restaurací a na toalety v budovách je zákaz vstupu v botách s hřeby.
Před startem a v době závodu všech etap je závodníkům (mimo časový interval
mezi okamžikem svého startu a průchodem cílem) zakázán vstup do prostoru
závodu i ke sběrné kontrole.
Zákaz vstupu na fotbalové hřiště i tréninkovou plochu vedle parkoviště – jedná se
o prostor závodu – budete diskvalifikováni.

Je přísný zákaz volného pobíhání psů v centru závodu i v závodním prostoru
všech etap – psi musí být celou dobu na vodítku.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Zejména v etapě E2 a E3 vám
doporučujeme mapníky.
Mapy se v cíli neodevzdávají – dodržujte zásady fair-play.
Etapa 1:

V den závodu je zakázán vstup do závodního prostoru od 9:00 – v té době se
začnou roznášet kontroly.
Závodní prostor: Území ohraničené ulicemi Plzeňská – Tepelská – Palackého –
Kollárova, vyjma centra závodu (vymezeno červenobílými páskami) a parkoviště
na ploché dráze (nevstupujte za mantinely).
Závod probíhá také na méně zatížených místních komunikacích za běžného
silničního provozu. Během závodu proto dávejte pozor na parkující a jedoucí auta,
…. ale i na vypiplané záhonky kolem paneláků, šňůry na prádlo a tolerujte
odpočívající obyvatele, hrající si děti i pokřikující adolescenty.
V krátkém úseku místní komunikace probíhá rekonstrukce kanalizace – stavba je
v terénu vymezená stavební firmou, ulicí se dá proběhnout. V mapě není
zakresleno.
Kategorie H21C, D21C a H35C přebíhají místní komunikaci s provozem MHD
(u 5. a 10. kontroly – uzlová kontrola č.150, kterou razí během svého závodu
dvakrát) – překonávat komunikaci je povoleno pouze v místě přechodu pro
chodce (vyznačeno v mapě).
V rámci závodu je umožněn postup do areálu ploché dráhy také provizorním
úzkým průchodem v oplocení.
Během závodu je zakázáno přebíhat fotbalové hřiště a malý ovál v severní části
ploché dráhy (bude vymezeno červenobílými páskami).
Sběrná kontrola se nachází v místě zúženého průchodu mantinelem - dbejte na
bezpečnost svou i ostatních závodníků. Sběrná kontrola je viditelná z diváckého
prostoru v centru závodu. Prohlédněte si ji před svým startem.
Je zakázáno překonávání nepřekonatelných překážek a objektů (bude
kontrolováno – rozhodující je, jak je to zaneseno v mapě - hrozí diskvalifikace upozorněte na to zejména děti v žákovských kategoriích).
Viz mapový klíč ISSOM 2007. Upozorňujeme hlavně na mapové značky:
521.1 Nepřekonatelná zeď,
524
Nepřekonatelný plot,
528.1 Oblast se zakázaným vstupem (olivově zelená) - nejenom
soukromé pozemky, ale také záhony nebo fotbalové hřiště na
ploché dráze.
709
Nepřístupná oblast (fialové svislé šrafy!!)

V mapě je využito mapové značky č. 708.1 Sekce přechodu. Je jím vyznačena
pěší lávka (se schody z obou stran) – lávku je možno překonat vrchem i podbíhat
spodem (viz následující schéma – nezobrazuje skutečný výřez použité mapy –
jedná se o modelovou ukázku).

Zvláštní mapové symboly:
černý křížek
umělý objekt – vlajka oddílu MLOK, prolézačka, ….
černé kolečko umělý objekt – reklamní billboard
Závodníci mohou využít k převlékání krytou dřevěnou tribunu na ploché dráze.
Zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm!
Toalety jsou umístěny za prezentací pod tribunou.
Etapa 2:

Oddílové stany – stavějte jen v místě, které vám určí ředitel závodu. Mytí
v potoce. Toalety TOI TOI.

Etapa 3:

Mapa E3 byla revidována jen v části závodního prostoru. V lese jsou nové
drátěné oplocenky, probíhá těžba dřeva. Průseky, vývraty a posedy mohly zmizet
nebo se naopak objevit.
Oddílové stany, mytí a toalety – viz E2.

Etapa 4:

Startovní listina bude zveřejněna v neděli do 20:00 na webových stránkách
závodu.
Start průběžně vedoucího závodníka po 3 etapách:
00:
D18B, D55C, H18B, H35C, H45C, H70C
15:
D12B, D65C, H10L, H10C
30:
D10L, H16B, H21C, H55C, H65C
45:
D21C, D35C, D45C
60:
D10C, D14B, D16B, H12B, H14B
Handicapový start kategorií D10L, H10L, D10C a H10C do ztráty 30 minut v
součtu po 3 etapách; u ostatních kategorií do ztráty 45 minut. Závodníci s větší
ztrátou nebo s neúplnou účastí ve všech etapách startují následně v intervalu
2 minuty (v případě většího počtu „opozdilců“ v kategorii si vyhrazujeme možnost
zkrátit na 1 minutu).
Posouvání startovního času v E4 není možné!
Závodníci, kteří se na E4 nepřihlásili, nemohou v etapě startovat. Případné
dohlášky řešte nejpozději po skončení E3.
Cesta na start je vedena po silnici III. třídy – choďte vlevo, dávejte pozor.
Mapa částečně revidována v oblastech kontrol, poslední stav k 14.4.2017. Nové
těžby od revize budou zakresleny na mapě na startu.

Cílová SI krabička bude umístěna až za cílovou čárou – pořadí v cíli určuje
rozhodčí.
Oddílové stany – stavějte jen v místě, které vám určí ředitel závodu. Mytí a
toalety v hospodě.
Ubytování:

Ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně ZŠ Úšovice. Přezouvejte se ve
vstupní chodbě. V tělocvičně nepoužívejte plynové vařiče. V umyvadlech a
sprchách nemyjte boty. PET láhve a krabice před odhozením do pytlů sešlápněte.
Děkujeme za udržování pořádku.

Občerstvení:

Vždy v centru závodu.
E1:
Hospůdka Pod Tribunou (plochá dráha)
E2, E3:
Restaurace U Mlýna
E4:
Hospoda Maršovy Chody

Informace z města:

Slavnostní zahájení Zpívající fontány po zimní přestávce proběhne v neděli
30.dubna 2017 od 21:00 (Hapka: Hudba pro fontánu; Čajkovskij, Koncert pro
klavír a orchestr č. 1, b moll, op. 23; Vangelis: Dobytí ráje 1492).
Od 29.4.2017 se v Mariánských Lázních zavádí nový odbavovací systém v MHD.
Jízdné u řidiče za 20 Kč, tzn. o 8 Kč dražší než platba bezkontaktní platební
kartou nebo Plzeňskou kartou nebo Karlovarskou kartou.

Předpis:

Závodí se dle platných pravidel OB.

Protesty:

Písemně s vkladem 200 Kč u ředitele závodu, v případě neuznání vklad propadá.

Navrhovaná jury:

Petr Bořánek VSP 7000
Magda Hanáková KRL 9651
Karel Pilař MAS 5501

Informace:

Libor Černý, mobil: 608 162 774; e-mail: li.cerny@tiscali.cz

Pořadatelé:

Ředitel: Libor Černý
Etapa 1: Hlavní rozhodčí - Josef Milota R1,
Etapa 2: Hlavní rozhodčí - Miloš Kamaryt R3,
Etapa 3: Hlavní rozhodčí - Josef Milota R1,
Etapa 4: Hlavní rozhodčí - Petr Kunc R3,

Stavitel tratí – Luděk Bartoš R2,
Stavitel tratí – Josef Milota R1,
Stavitel tratí – Jan Macura,
Stavitel tratí – Jan Michalec R2.

