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R A DVA N I C E
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DATUM KONÁNÍ
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
CENTRUM
PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

PREZENTACE

sobota 2. listopadu až neděle 3. listopadu 2019

Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)

OK 99 Hradec Králové, z.s.

Radvanice okres Trutnov, areál Základní školy, 50.5678178N, 16.0543994E

Shromaždiště je v centru obce Radvanice (okres Trutnov). Příjezd je možný vlakem po trati
Trutnov-Adršpach-Teplice nad Metují a pak 1,4 km pěšky ze zastávky, autobusem a pak pěšky 750 m,
nebo po vlastní ose po silnici II. třídy číslo 301 od Trutnova nebo od Police nad Metují. Bude značeno
v rámci obce a dále usměrňováno pořadatelem, dbejte pokynů.
K parkování bude sloužit jednak nepoužívané hřiště za školou P1 (100 m), po jeho zaplnění pak bývalé
fotbalové hřiště P2 (300 m) a případně také zpevněná plocha u haldy P3 (900 m). Parkování v ulicích
obce pouze pro pořadatele, průjezd pro techniku záchranného systému nesmí být omezen!!

pátek od 17:00 do 22:00
sobota od 8:00 do 9:00
neděle od 7:30 do 8:00
Na prezentaci doporučujeme přijet již v pátek. Všichni startující (každý z dvojice osobně) zde musí
podepsat prohlášení, že startují na vlastní nebezpečí, které bude zároveň přihláškou do ČARu. Za
účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič nebo zákonný zástupce.
Pro urychlení prezentace si připravte číslo týmu.

MAPA

Nad Kačenkou a Kolem zubrů, formát A4, měřítko 1 : 40 000, ekvidistance 10 m, stav 10/2019, mapa
bude vytištěna na voděodolném papíru (pretex) ve firmě ŽAKET.
Mapový klíč je obdobný jako na rogainingových závodech dnešní doby, les je bílý (rozdílná
průběžnost není mapována), louky jsou žluté, pole tečkované. V mapě jsou skalní srázy a výraznější
kameny a skály tmavě šedou barvou pro lepší čitelnost černých cest a pěšin. Slepé krátké úseky cest
v mapě nejsou. V jedné oblasti je mnoho úzkých cestiček pro cyklisty, které jsou značeny fialovou
barvou. Singltreky sice už mají ukončenou sezonu, ale to neznamená, že tam žádní cyklisté nebudou.
Takovým pěšinkám se proto raději vyhněte a při přebíhání dbejte zvýšené opatrnosti.
Popisy kontrol budou na mapě formou piktogramů dle standardu IOF 2017.

UBYTOVÁNÍ

Zajištěno v centru závodu pro ty, kteří si objednali, ve vlastních spacích pytlech na zemi.
K dispozici bude prostorná tělocvična a třídy základní školy spolu se sociálním zázemím
a se sprchami. U tělocvičny jsou pouze 2 pánské a 2 dámské sprchy s omezenou kapacitou teplé vody,
prosím šetřete.
Platí zákaz vstupu do objektu školy v závodní obuvi a vyjma vyhrazeného prostoru u vstupu
a prezentace také zákaz vstupu v botech.
Mobilní chemické WC bude navíc v centru závodů venku.
Ubytování lze dokoupit na prezentaci 50 Kč/osobu a noc.

STRAVOVÁNÍ

V areálu centra závodů bude stánek s pivem, čajem, kávou, grogem, malinovkou, nealko pivem, tatrankami
a křupkami s možností krytého posezení díky místním hasičům.
Provoz stánku pátek 18 – 22, sobota ráno, odpoledne a večer do 22, neděle dle potřeby
V místní školní jídelně budou k dispozici snídaně a večeře na stravovací kupóny, které obdržíte
na prezentaci. Kupóny budou barevně odlišeny a při prezentaci si budete vybírat jídla na večeře.
Večeře pátek 18:00 – 20:30:
1. krůtí prsa na tymiánu, rýže
2. vepřový řízek, brambor
3. těstoviny se zeleninou
Snídaně sobota 7:30 – 9:00
Večeře sobota 16,00 – 19,00:
1. hovězí guláš, houskové knedlíky
2. přírodní kuřecí plátek, brambory
3. zeleninové rizoto, sýr
Snídaně neděle 7:00 – 8:45

KATEGORIE

mistrovské kategorie
kategorie

E1 - délka (km)/
převýšení (m)

E1 – počet kontrol
/ občerstvovačky

E2 - délka (km)/
převýšení (m)

E2 – počet kontrol
/ občerstvovačky

HH

28,5 / 1150

17 / 2

28,3 / 1120

14 / 2

HD

25,1 / 880

13 / 2

24,8 / 950

12 / 2

DD

22,8 / 880

14 / 2

22,2 / 890

12 / 2

HH40

23,5 / 770

12 / 2

24,2 / 910

12 / 2

HD40

19,1 / 780

13 / 1

20,4 / 800

10 / 2

DD40

16,7 / 650

9/1

16,7 / 710

10 / 1

HH20

20,0 / 700

11 / 1

20,0 / 760

10 / 1

HD20

17,3 / 720

11 / 1

18,0 / 660

10 / 1

DD20

16,2 / 580

12 / 1

17,3 / 610

8/2

příchozí

PRŮBĚH ZÁVODU

PO

15,0 / 550

9/1

15,3 / 600

6/1

PZ

15,2 / 650

10 / 1

14,9 / 530

6/1

Sobota 2. 11. 2019 E1
hromadný start ve vlnách ve vzdálenosti 1,3 km od centra závodů po rovině, bude značeno
modrobílými fáborky. Na startu nebude WC, využijte mobilní WC v centru závodů.
10:00 HH (30), HD40 (31), DD (17)
10:10 HD (41), HH40 (18), HD20 (9)
10:20 HH20 (17), DD40 (18), DD20 (17)
10:30 PO (49), PZ (3)
free order – volné pořadí kontrol, ale nutno posbírat všechny zobrazené na mapě
časový limit 6 hod. 30 min, pak už bude tma
Společný postup dvojice je povinný, v případě rozdílu v ražení kontroly jednotlivých závodníků týmu
nad 60 s bude tým diskvalifikován.

Neděle 3. 11. 2019
Start 1,6 km od centra závodů, převýšení 60 m, bude značeno modrobílými fáborky. Na startu nebude
WC, využijte mobilní WC v centru závodů.
Start 00 = 9:00
Týmy v mistrovských kategoriích se ztrátou do 55 minut na vítěze odstartují v hendikepovém startu,
dostavte se včas, min 5 minut před svým startem. Startovka bude na webu a v centru závodů v sobotu
večer.

Ostatní hromadně ve vlnách:
10:00 HH, HD, HH40, HD40
10:10 DD, DD40, HH20, HD20, DD20
10:15 PO, PZ
Trať s pevným pořadím kontrol
Časový limit 6 hod. 30 min.

ČASOMÍRA A SYSTÉM
RAŽENÍ

OBČERSTVENÍ NA TRATI

CÍL

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

TERÉN

Každý člen týmu poběží s vlastním SI čipem !!!
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident. Možnost použít čipy 5., 6., 8, 9,
10, 11, SIAC. Kontroly nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení (změna oproti rozpisu)
Zapůjčené čipy po doběhu nutno vrátit. V případě ztráty čipu budeme vybírat 1000,- Kč.

Na oba dny jsou v lese 2 občerstvovací kontroly (kratší kategorie mají pouze jednu) s následujícím
sortimentem: voda, šťáva, čaj, pivo a rum, tatranky, rozinky, čokoláda, sůl, hroznový cukr, ovoce
(banány apod) a chleba se sádlem.
Jedna občerstvovací kontrola je vyznačena na mapě a jedna v je přímo u kontroly (vyznačeno
v popisech)

Cíl bude fungovat v centru závodů po oba dny do 17:00 a bude tam k dispozici voda se šťávou,
případně čistá voda a při chladném počasí také teplý čaj.

V neděli cca v 15:00 budou v centru závodů oceněni první 3 týmy v mistrovských kategoriích a obdrží
drobné věcné ceny a diplomy.

Lesy jsou podhorského charakteru se středně hustou sítí komunikací. V některých částech je velký
výskyt kamenů a skal. Lesy jsou s různou průběžností, jelikož v oblasti probíhá těžba dřeva. O strmé
svahy a údolí není v závodním prostoru nouze. Kromě lesů se můžete těšit také na louky, či spíše
pastviny, na řepku zde jen tak nenarazíte. Nadmořská výška 300-703 m. n m.

PODMÍNKY K ÚČASTI

V závodě MČR smí startovat jen členové České asociace rogainingu (ČAR) starší 15 let. Do ČAR je
možno bezplatně vstoupit na prezentaci.
Závodníci mladší 15 let mohou startovat pouze v kategorii příchozích, nebo zažádat o výjimku, kterou
posoudí prezidium ČAR. Na prezentaci též musí doložit písemný souhlas svého zákonného zástupce.
Oba členové týmu musí absolvovat celou trať pohromadě. Při vzdání kteréhokoli z nich se musí
kompletní tým dostavit do cíle a závod společně ukončit.

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

Dohlášky do 31.10. pouze na email do počtu volných map
• Příchozí kategorie (PO, PZ) – 400 Kč za jednu etapu za dvojici
• Ostatní kategorie – 750 Kč za obě etapy za dvojici
Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply).
Veškeré vklady, včetně ubytování a stravování jsou splatné na účet 2201569948/2010 u Fio banka,
a.s., variabilní symbol vám bude vygenerován v potvrzovacím mailu, kde budou také uvedeny veškeré
informace k platbě. Při platbě 30.10. nebo později vezměte s sebou potvrzení o zaplacení.

UPOZORNĚNÍ

Závodí se podle pravidel ČAR.
Vzhledem k tomu, že sobotní závod u téměř všech kategorií překračuje hranice České republiky,
vezměte si s sebou občanské průkazy nebo pasy.
Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel
neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Závodním prostorem prochází železniční trať, po které je zakázáno se pohybovat!! Trať se bude
během obou dní překonávat a ač to tak mnohde nevypadá, vlaky po ní jezdí celkem často, dbejte tudíž
zvýšené pozornosti a dejte vlaku vždy přednost !!

Závodním prostorem také prochází silnice II. třídy, které nemá moc dobré šířkové parametry a má
mnoho nepřehledných zatáček. Provoz nebude nijak regulován, i během závodů zůstáváte účastníky
silničního provozu a platí pro vás jeho pravdila.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu. Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů – dbejte značení a pokynů
pořadatelů.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti
o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

FUNKCIONÁŘI

Jana a Aleš Balcarovi – ředitelé závodu (tel. 739 477 776)
Aleš Balcar – stavitel tratí
Jan Panchártek – hlavní rozhodčí a tvorba mapy

POŘADATELÉ A PODPOROVATELÉ ZÁVODU

R A D VA N I C E

