HRČAVSKÝ VLK 2018
(8. ROČNÍK)
OTVORENÉ MEDZINÁRODNÉ PRETEKY V ORIENTAČNOM BEHU
OBLASTNÝ REBRÍČEK STRED
OTVORENÉ MEDZINÁRODNÉ PRETEKY V RÁDIOVOM ORIENTAČNOM BEHU

POKYNY
PORIADATEĽ:

European Grouping of Territorial Cooperation TRITIA Ltd., Organizácia cestovného ruchu Kysuce
Obec Hrčava, Národopisná skupina Hrčava, z.s.

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE: Oddiel orientačného behu Slávia ŽU Žilina
DÁTUM:

21.4.2018

CENTRUM PRETEKOV:

Obec Hrčava, Kultúrny dom, 49°31'16.6"N, 18°49'58.8"E

DRUH PRETEKOV:

Preteky v orientačnom behu: POZOR ZMENA LIMITU pre detské kategórie!
- Jednotlivci s intervalovým štartom, s voľným poradím kontrol, scorelauf 60 min., resp. 45 min. do M-12,
M-14 , W -12, W -14 (Oblastný rebríček Stred)
- Rodiny s deťmi alebo iné dvojice / trojice, s intervalovým štartom, s voľným poradím kontrol, scorelauf 60
min. (Kategória FAMILY & FRIENDS).
Preteky v rádiovom orientačnom behu: POZOR ZMENA LIMITU pre detské kategórie!
- Trojboj: OB (scorelauf) + ROB 3,5 MHz + ROB 144 MHz. Jednotlivci s intervalovým štartom, s voľným
poradím kontrol, scorelauf: 60 min. (resp. 45 min. pre M-12, M-14 , W -12, W -14) OB + 90 min. ROB.
Ak si pretekár „ušetrí“ čas na trati OB, môže ho v ROB využiť ako extra k stanoveným 90 minútam.
Pre prvú časť trojboja teda platí rovnaký limit ako pre ostatných štartujúcich len na OB, ale celkový
limit pre OB+ROB je 150 min. (resp. 135 min. pre M-12, M-14 , W -12, W -14).

ORGANIZAČNÝ VÝBOR:

Riaditeľ pretekov:
Hlavný rozhodca:
Staviteľ tratí:
Štart:
Cieľ:
Prezentácia:
Bafuňár extra:
Catering a kultúra:
Technická čata:

KATEGÓRIE:

Kategória M-18 bola zlúčená do kategórie M19-.
Kategória W-18 bola zlúčená do kategórie W19-.
Kategória W-35 bola zlúčená do kategórie W19-, len pre Trojboj.

Jozef Král
Peter Vandlíček
Jozef Král OB, Peter Jurčík ROB
Dávid Král, Stanislav Stančík
Miriam Králová, Mária Kopičková
Miriam Králová, Mária Kopičková
Peter Krnáč Viatoris Zvolen
Peter Staňo, starosta obce
Adam Král

PREZENTÁCIA:

21. 4. 2018, od 10.00 do 11.00 v centre pretekov.

PARKOVANIE:

Na ihrisku oproti Hospode pod Javorem, bez poplatku. Neparkujte prosím na iných miestach.

INŠTRUKTÁŽ:

Úplným začiatočníkom budú pred štartom vysvetlené základy pravidiel OB, pohybu
v teréne podľa mapy, vysvetlené mapové značky, príp. zapožičaná buzola.

STRAVOVANIE:

Občerstvenie zabezpečené poriadateľom: Vyšehradské prekvapenie na vlčí hlad. Súčasťou mapy pre OB sú
kupóny – na jedlo a nápoj, mapu noste pri sebe :-)

TERÉN:

Kysucké Beskydy. Horský terén, prevažne dobre priebežný a zvyčajne podmočený. Bez výskytu medveďov. Štátne
hranice vyznačené hraničnými kameňmi. Nebezpečné priestory: cesta do obce (prebiehajte opatrne) a v mape
vyznačené územie južne od obce.

MAPY:

ISOM2000, mierka 1:10000, ekvidištanta 5 m. Revízia jar 2018. Formát mapy A4 plus miesto na razenie.
Mapy nie sú vodovzdorne upravené, doporučujeme mapníky. Pretekári štartujúci na ROB časť Trojboja dostanú po
absolvovaní OB novú mapu so zakresleným štartom a štartovým krúžkom.
Prebieha súboj medzi podkôrnym hmyzom a pilčíkmi. Nie sú v mape zaznamenané všetky chýbajúce stromy,
biela farba môže znamenať aj bývalý les.
Súčasťou mapy sú aj políčka na razenie („preukaz“) – zaznamenanie prechodu kontrolou.

SCORELAUF:

Úlohou pretekára je v časovom limite nazbierať čo najviac bodov. V teréne je spolu 30 kontrol pre OB,
s takýmito bodovými hodnotami: 1 bod (10 kontrol), 2 body (10 kontrol), 3 body (9 kontrol), 5 bodov (1
kontrola).
Nie je predpísané poradie, v akom kontroly absolvujete, ani ktoré kontroly si vyberiete. Tzn. trať si každý
určuje sám, podľa svojich schopností, taktiky, nálady, smädu a pod. Všetky kontroly v limite nestihnete,
stanovte si správnu taktiku.
V mape sú kódy kontrol a bodové hodnoty vyznačené nasledovne:

Prvá (väčšia) číslica znamená počet bodov, obe spolu dávajú
kód kontroly (ten sa zhoduje s číslom na stojane).
Teda kontrola č. 13 má hodnotu 1 bod,
kontrola č. 27 má hodnotu 2 body,
kontrola č. 34 má hodnotu 3 body.
Presne tak: kontroly 10 až 19 budú za 1 bod, kontroly 20 až 29
budú za 2 body a kontroly 30-38 za 3 body.
Prémiová 50 Vás poteší piatimi bodmi.
Spolu 62 bodov!

Po uplynutí časového limitu sa odpočítava 1 bod za každú začatú minútu oneskorenia. Vezmite si preto
hodinky.
O výsledku rozhoduje počet bodov, v prípade rovnosti lepší čas.
Deťom je prispôsobená náročnosť jednobodových kontrol, radšej nech sa nepúšťajú do žiadnych
dobrodružných výprav...
TROJBOJ – ČASŤ ROB:

V teréne je 6 vysielačov pre ROB, 3 vysielače v pásme 3,5 MHz, 3 vysielače v pásme 144 MHz.
Vysielajú 1 (MOE), 3 (MOS) a 5 (MO5). Vysielajú skrátené relácie 30 sekúnd.
Aby medzi vysielaním nebolo ticho, v priestore cieľa budú v prevádzke aj zvyšné vysielače (2) a (4). Pri strate
kontaktu s mapou slúžia ako maják, NERAZIA SA. Klasický maják nie je. Všetky lampióny na ROB časti sú
s modrým pásom. Pokyny k výmene prijímačov sú v sekcii CIEĽ.
Každý vysielač má bodovú hodnotu 5 bodov. O výsledku Trojboja rozhoduje celkový počet bodov OB+ROB,
v prípade rovnosti lepší čas. Pretekári súťažiaci v Trojboji budú vyhodnotení aj v pretekoch v OB,
v spoločnom hodnotení s orienťákmi.

ODOVZDÁVKA PRIJÍMAČOV: Do 11:20 odovzdať oba prijímače na ROB, slúchadlá a pod. na určené miesto. Možno si dať k prijímačom aj vlastné
občerstvenie.
Štart, cieľ a výmena prijímačov sú v tesnej blízkosti.
ŠTART:

Intervalový. Volanie 6 min. pred štartom. Mapu každý dostane 4 min. pred svojim štartom, v tom je čas na
vpísanie mena do raziacej časti mapy, zabalenie do mapníka, vymyslenie taktiky. Štartový koridor nie je.

RAZENIE:

Mechanické, kliešte na stojanoch (niektoré kliešte sú umiestnené zospodu stojanu). Je potrebné raziť do
správneho políčka podľa kódu kontroly, hlavný rozhodca je prísny a ťažko podplatiteľný.

CIEĽ:

V cieli k dispozícii predbežné výsledky, informácie, občerstvenie. Do cieľa sa dá pribehnúť len z jednej strany,
krátkym lievikom. Do cieľa môže pribehnúť len pretekár s mapou, nie doprovod – pokazí nám to fotobunku...
Po prebehu cieľom sa nepredbiehajte, počúvajte pokyny cieľového rozhodcu. Pre urýchlenie predbežných
výsledkov si spočítajte body.
Pretekári pokračujúci na ROB len odovzdajú mapu a pokračujú do stanu s prijímačmi, čas na OB sa im
zaznamená, ale kontinuálne beží ďalej. Po absolvovaní časti trate v pásme 3,5 MHz dobehnú do výmenného
stanu, vymenia prijímače a po absolvovaní časti trate v pásme 144 MHz dobehnú znovu do cieľa.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV:

Bude, vrátane tradičnej tomboly. Losuje sa z pretekárov dobehnutých do cieľa a prítomných na vyhlásení.

TIPY NA VOĽNÝ ČAS:

Trojmedzie SK/CZ/PL, Drevený kostolík, Lurdská jaskyňa so zázračnou vodou,
Gírová 839 m s kruhovým výhľadom, Obrovský zosuv pôdy Z od Gírovej 400x1000m.
Hospůdka na Vyhlídce: Hrčavské pivo, Deny Bar: Budvar, Stará Hospoda za točnou busu
Pražírnička u Chalupky: Kávové špeciality

POZNÁMKA:

Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, resp. zákonného zástupcu.

MAPOVÝ TRÉNING NEDEĽA:

V nedeľu pripravíme pre záujemcov mapový / rádiový tréning (dohodneme v sobotu po vyhlásení).

DEŇ ZEME:

22.4. je Deň Zeme, účastníkov pretekov zdvorilo žiadame o krátku brigádu po dobehu do cieľa – pomoc pri čistení
vybranej časti lesa/potoka v blízkosti cieľa. Vrecia na odpad a základné náradie bude k dispozícii.

VÝSLEDKY:

www.orienteering.sk a www.vza.sk a www.rob.sk

NÚDZOVÝ KONTAKT:

+421 905 799 499

PROGRAM:
21. 4. 2018 (Sobota)

10,00 – 11,00
10,30 - 11,15
11,20
12,00
po dobehu
potom
po 15,00

Príjazd a prezentácia v centre pretekov
Tréning / frekvencie ROB
Odovzdávka prijímačov
Štart 00
Vyšehradské prekvapenie
Krátka čistiaca brigáda – nech je les na Deň Zeme čistejší
Vyhlásenie víťazov

PARTNERI PODUJATIA:

STOMADENTA
...za podporu ďakuje:

