Sandstones|Pískovce 2022
3denní závody v orientačním běhu

Pokyny

TERMÍN KONÁNÍ:

1.7. – 3.7.2022

POŘADATEL:

Orientační klub Doksy, z. s.

CENTRUM ZÁVODU:

Louka „Enkláva“ u obce Žďár, 50.5062667N, 14.6929989E.

TYP ZÁVODU:

Denní etapový závod jednotlivců v orientačním běhu (s pevným pořadím
kontrol).

PARKOVÁNÍ:

Parkovné pro startující je zahrnuto ve startovném (nebude se tedy vybírat),
parkování bude organizováno pořadateli. Příjezd od obce Okna/Žďár po silnici
II/273, u odbočky na Luka (lampion) zabočit na účelovou komunikaci dle
značení. Cesta bude jednosměrná – pro příjezd v pátek do 17.30 v sobotu a
v neděli do 11.30, následně pro odjezd z arény. Platí zákaz parkování vozidel
podél příjezdové účelové - lesní - komunikace.

PREZENTACE:

Kancelář pro prezentaci v centru závodu bude otevřena v pátek 1.7.2022 od
13.00. do 15.00, ostatní dny od 8.30 do 9.30. Pokyny, startovky, oddílové
startovky, vyúčtování je k dispozici v ORIS, přeplatky/nedoplatky budou
převáděny výhradně bankovním převodem (pro vyžádání využívejte
p.kostejn@seznam.cz). Na shromaždišti pouze půjčování čipů apod. Zapůjčení
SI-čipu 50,- Kč/os, v případě ztráty nebo nevrácení bude požadována náhrada
800,- Kč. Neregistrovaní zaplatí vratnou zálohu 800,- Kč/čip, která bude po
závodě vrácena. Dohlášky pouze dle rozpisu dle počtu vakantů.

KATEGORIE:
H
-10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18; 21E,A,B; 35-; 40-; 45-A,B; 50-A,B; 55-; 60-; 65-; 70-; 75-;
80-;
D
-10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18; 21E,A,B,C; 35-A,B; 40-A,B; 45-A,B; 50-A,B; 55-; 60-; 65-;
70-; 75-;
T10
Fáborkovaná trať- pouze pro děti do 10 let; volný start
T10P
Fáborkovaná trať- pro děti do 10 let s doprovodem rodičů; volný start
T-OPEN Fáborkovaná trať bez omezení věku; volný start
T-FIT
Středně obtížné tratě; volný start
Upozornění:
Závodníci H/D21 byli řazeni do podkategorií podle stavu rankingu k 31.5.2022. S ohledem na počty
přihlášených závodníků byly sloučeny podkategorie H18A a H18B, H35A a H35B, H40A a H40B, H55A
a H55B, H60A a H60B, H65A a H65B, D18A a D18B, D55A a D55B. Kategorie H/D20A,B byly pro
minimální zájem zrušeny a závodníci převedeni do příslušných podkategorií H/D21.
PROGRAM:

Pátek 1.7.2022

Otevření centra závodu pro startující: 13.00.
Start E1: 16.00
Dále viz Doporučené akce v okolí

Sobota 2.7.2022

Start E2: 10.00
Dále viz Doporučené akce v okolí

Neděle 3.7.2022

Start E3: 10.00
Dále viz Doporučené akce v okolí
Vyhlášení vítězů: cca 15.00

TRÉNINK:
Tréninkový prostor není vymezen (změna oproti rozpisu).
ETAPY:
E1 1.7.2022 (pátek)
E2 2.7.2022 (sobota)
E3 3.7.2022 (neděle)

16:00 (intervalový)
10:00 (intervalový)
10:00 (intervalový)

krátká trať
klasická trať
krátká trať

Start E1 – 00=16.00 - změna oproti rozpisu!
Závodník se musí dostavit na start nejpozději 3 minuty před svým startem. Závodníci
v T kategoriích startují kdykoliv dle příchodu na start, nejpozději však do startovního
času 90.
Směrné časy dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB (některé směrné časy
mohou být přizpůsobeny charakteru vícedenních závodů). Parametry tratí jsou
zveřejněny v ORIS na stránkách závodu.
Celkové výsledky budou počítány jako součet časů závodníka v etapách E1 až E3 (čas
měřen na celé sekundy).
STARTOVNÍ LISTINY:

Na stránce závodu v ORIS, na webu závodu, v tištěné podobě na shromaždišti
a v prostoru startu.

POPISY KONTROL:

V centru závodu, formou samoobsluhy.

MAPY:

E1:
Kukaččí skála 1 : 10 000, e5m, autor Tom Novák 2022, mapový klíč ISOM2017,
tisk Žaket Praha (ofset), na vodovzdorném papíře Pretex, rozměr 21x20 cm.
E2:
Enkláva 1 : 15 000, e5m, pro H/D18-40, autor Tom Novák 2022, mapový klíč
ISOM2017, tisk Žaket Praha (ofset), na vodovzdorném papíře Pretex, rozměr 24x24
cm.
Suť 1 : 10 000, e5m, pro ostatní kategorie, autor Tom Novák 2022, mapový
klíč ISOM2017, tisk Žaket Praha (ofset), na vodovzdorném papíře Pretex, rozměr
24x24 cm.
E3:
Suť 1 : 10 000, e5m, autor Tom Novák 2022, mapový klíč ISOM2017, tisk
Žaket Praha (ofset), na vodovzdorném papíře Pretex, rozměr 24x24 cm.
Zvláštní objekty v mapě nejsou. Vývraty nejsou mapovány. Vysoké stromy - semenáče
v pasekách a nižších hustnících nejsou mapovány!

TERÉN:

E1 Skalnatý, velmi členitý s mnoha terénními a pískovcovými detaily, dobrá
průběžnost.
E2 Převážně borový les s dobrou průběžností a množstvím cest a průseků, v části
tratí plochý, v části členité skalní pasáže s mnoha detaily.
E3 -

Borový les, většinou členitý terén s mnoha detaily a pískovcovými skálami.

ZAKÁZANÉ PROSTORY: Veškeré lesní prostory kromě cest na start a z cíle.
Na trati: Je zakázáno jakkoliv využívat na postupech těleso železniční trati,
které je zakázaným prostorem. Navíc bude v místě možného zkrácení
opáskováno
červenobíle, kontrolováno a porušení trestáno diskvalifikací.

START:

V Etapě E2 se startuje ze dvou startů:
Start S1 mají kategorie H/D18-40.
Start S2 mají kategorie H/D10 až H/D16 a H/D45 a starší, jakožto i všechny
kategorie T.

POVINNÉ ÚSEKY:

Pro všechny etapy: Od startovní čáry do začátku orientace, značeno
oranžovými fáborky; od sběrné kontroly do cíle, značeno oranžovými fáborky,
příp. červenobílou páskou.
Pro E2: Kategorie H/D18 – H/D40 překonávají železniční trať povinným
úsekem mezi kontrolami 85 a 48, značeno oranžovými fáborky.

OBČERSTVENÍ:

Při závodě - v cíli každé etapy bude voda a šťáva. V E2 občerstvovací stanice
na trati, k dispozici voda a iontový nápoj. Občerstvovací stanice na trati
značena v mapě či v popisech symbolem kelímku.

SYSTÉM RAŽENÍ:

SPORTident, elektronické jednotky systému SI budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON včetně cílových jednotek (umožňující ražení
do vzdálenosti 0,5 m). Závodník je před startem povinen vynulovat (jednotka
CLEAR) a zkontrolovat (jednotka CHECK) čip v příslušném startovním
koridoru. Při oražení cílové jednotky se bezdotykové ražení vypne. V případě
poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod
kontrolou oražením kleštěmi do mapy. Mapu s náhradním ražením je
závodník povinen předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst po
doběhu čip, a to i v případě nedokončení závodu.

PŘEDPIS:

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce
orientačního běhu ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok
2022.

ODBĚR MAP V CÍLI:

Mapy nebudou v cíli vybírány. Dodržujte, prosíme, zásady fair-play!

ČASOVÝ LIMIT:

E1 a E3 90 minut, E2 180 minut.

UZAVŘENÍ CÍLE:

Po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.

VZDÁLENOSTI:

Z centra závodu na start:
E1 2000 m, modrobílé fáborky
E2 Start S1 2700 m, modrobílé fáborky (H/D18-40)
Start S2 1300 m, červenobílé fáborky (ostatní kategorie)
E3 2600 m, modrobílé fáborky
Z cíle závodu do centra:
E1 - 1900m
E2 a E3 cíl v centru
Z parkoviště do centra:
Parkoviště je v centru závodu.
Poznámka – vzdálenost mezi startem a cílem E1 je cca 100 m, v žádném
případě ale není možné dostat se na místo autem. V blízkosti startu a cíle E1
se cestou na start a z cíle překonává železniční trať!!! Buďte opatrní,
přestože na místě obvykle (!) funguje světelná i zvuková signalizace. Zejména
dávejte pozor na děti a seniory.

WC:

Mobilní toalety (TOI TOI) v centru závodů.
E1: U startu budou umístěny mobilní toalety,
E2: U startu S2 budou umístěny mobilní toalety, u startu S1 není WC, lze
použít mobilní toalety umístěné cca v polovině cesty na start
E3: U startu umístěny mobilní toalety.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Základní ošetření bude poskytováno
na startu (605 530 932) a v centru závodu (724 183 433). Následující
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Nejbližší pohotovost – Nemocnice Česká Lípa (23 km), Klaudiánova
nemocnice Mladá Boleslav (26 km).
DĚTSKÝ ZÁVOD:

Závod pro nejmenší děti bude v centru otevřen vždy hodinu před startem a
následně po dobu závodu. Účastníci obdrží diplom a drobnou sladkost.

ŠKOLKA:

Školka pro děti bude otevřena po celou dobu závodů v centru závodu.
K dispozici bude stan pro případ špatného počasí. Dejte, prosíme, svým
dětem občerstvení, za případné vlastní oblíbené hračky organizátor neručí.

MYTÍ, PŘEVLÉKÁNÍ:

Převlékání v oddílových stanech; mytí v antikorových mycích žlabech
napojených na vodu.

OBČERSTVENÍ:

Před a po závodě - v centru závodu bude stanový restaurant pro nákup
občerstvení (točené nápoje, hotová jídla) a stánek s kávou.

VÝSLEDKY:

Průběžné výsledky budou zveřejňovány na https://liveresultat.orientering.se;
v omezené formě budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky
budou na stránce závodu v ORIS a na webu závodu.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:

Po dokončení E3 budou vyhlašováni první tři závodníci celkového pořadí
třídenních závodů (diplom, věcné ceny) v kategoriích nečleněných na
podkategorie a v podkategoriích A a E kategorií členěných na podkategorie.
V ostatních podkategoriích bude vyhlášen jen vítěz (diplom). Kategorie T-FIT a
T-OPEN se nevyhlašují, v kategorii T10P obdrží všichni drobnou sladkost.

PROTESTY:

Písemně s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu, po ukončení
závodu na adresu: Daniel Novák, Kružberská 1911/7, 100 00 Praha 10 Strašnice nebo na e-mail daniel_novak@centrum.cz.

JURY:

Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.

ZAJÍMAVÉ AKCE V OKOLÍ:
Roxy Doksy – Hudební festival
1.7.2022 17.00 – 23.00, Pláž Klůček - Doksy Máchovo jezero
https://www.mesto-doksy.cz/roxy-doksy-hudebni-festival/a-2396
8. ročník hudebního multižánrového festivalu. Z nejkrásnějšího místa pro
pozorování západu slunce nad Máchovým jezerem se v pátek 1. července
stane dějiště parádní hudební párty, kde nebude chybět občerstvení,
čepované pivečko či malinovka, koktejly a spousta prostoru, si užít tu pravou
festivalovou náladu.

Máchovo jezero – výletní lodě
https://www.regatamachovojezero.cz/vyletni-lode
Objevte jezero přímo z hladiny. Za půl hodiny uvidíte celé Máchovo jezero –
včetně krásných zátok, pláží, slavných vil ve Starých Splavech nebo hradu
Bezděz na obzoru.
Muzeum ČTYŘLÍSTEK
Valdštejnská 183, Doksy, http://www.muzeumctyrlistek.cz/
V rámci projektu TOP10 Máchova kraje pro rodiny s dětmi turistické
destinace Máchův kraj, bylo Muzeum Čtyřlístek v anketě zvoleno jako
nejoblíbenější a nejdoporučovanější místo k návštěvě s dětmi.
Hrad Bezděz na historické fotografii
1.7.2022 - 31.7.2022, Hrad Bezděz
Výstava historických pohlednic hradu Bezděz ze sbírky Miroslava Říhy. Uvidíte
několik desítek starých pohlednic hradu Bezdězu a okolí, také panely s mnoha
texty a obrazovými dokumenty. Výstava bude přístupná celý červenec od
úterý do neděle, vždy od 9 do 16 hodin v podstřeší Purkrabského paláce.
LUCIE KNOBLOCHOVÁ & JAZZBAKERS
sobota 2.7.2022 20.00, Hudební klub Píchlá Nota
Vycházející hvězda českolipské swingové scény Lucie Knoblochová se
představí v doprovodu muzikantů známé kapely Jazzbakers. Rezervace a info:
www.pichlanota.cz / Facebook @pichlanota - JAZZ KLUB PÍCHLÁ NOTA,
Panská 207, Doksy. Vstup volný.
DOMOV/HEIMAT
3.5.2022 - 18.9.2022, Památník K. H. Máchy Doksy
Výstava reprodukcí grafik Pavla Krause na téma poémy DOMOV/HEIMAT
Tomáše Cidliny. Na výstavě lze zakoupit knižní vydání poémy či objednat
zarámovaný signovaný reprint jednotlivých grafik dle vlastního výběru.
Letní slavnosti města Dubá 2022
sobota 2. července 2022 od 11.00 hodin na autobusovém nádraží v Dubé
Program: https://www.mestoduba.cz/evt_file.php?file=4833
Bohatý kulturní program, kterým tradičně provází Aleš Cibulka. Po celý den
stánky a pouťové atrakce.
Stromy jako domy
11. 6. 2022 - 4. 9. 2022 9.00 - 17.00, Muzeum Mimoň
Rozsáhlá výstava pro celou rodinu.
Interaktivní výstava s přírodovědnou tématikou.
Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem potravy celé řadě
živočichů od hmyzu po savce. Na stromy je vázána řada hub i rostlin.
Hrad Houska – gotický jarmark
2.7.2022 - 3.7.2022, 10.00 – 18.00, Houska, https://www.hradhouska.cz
Skupina historického šermu BOHEMICA SANGUIS a tance AMBROSIA.
Nenechte si ujít návštěvu nádherné historické památky.

HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavby tratí:
Sportovní úsek:
Aréna:
Logistika:
Technická četa:
Prezentace, info:
Start:
Cíl:
ICT zpracování:
Parkování:
Dětský závod:
Školka:
Informace:

Jan Kmínek
Daniel Novák (R2)
E1 - Jakub Škoda, E2 - Tom Novák, E3 - Matouš Fürst
Tom Novák
Jaroslav Novák
Marcel Šmol
Antonín Synek
Pavel Koštejn
Lenka Dolejší
Petra Synková
Vratislav Lamač
Miloš Dolejší
Petra Hradecká
Michala Kmínková

Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů (sandstones.okdoksy.cz), případné dotazy zasílejte na e-mail sandstones@email.cz.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR):
Přihlášením se na tento závod každý
účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS, a to
v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS,
v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské
fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě apod. v souladu s § 89 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě
závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků
a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
PODĚKOVÁNÍ:
Závody probíhají za podpory města Doksy a ZD Březovice.
Závody Sandstones|Pískovce 2022 se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České
republiky, jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně.

