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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

pátek 1. listopadu od 17:00 do 22:00
sobota 2. listopadu od 8:00 do 9:00
Na prezentaci doporučujeme přijet již v pátek. Všichni startující zde musí podepsat prohlášení,
že startují na vlastní nebezpečí. Za účastníky mladší 18 let toto prohlášení podepíše jejich rodič
nebo zákonný zástupce.

DRUH ZÁVODU

dvouetapový horský orientační běh dvojic (kombinace volitelného a pevného pořadí kontrol)

KATEGORIE

HH – dvojice mužů, bez omezení věku
DD – dvojice žen, bez omezení věku
HD – smíšená dvojice, bez omezení věku
HH40 – dvojice mužů, narozeni před 2. 11. 1979
DD40 – dvojice ženy, narozeny před 2. 11. 1979
HD40 – smíšené dvojice, narozeni před 2. 11. 1979
HH20 – dvojice mužů, narozeni po 2. 11. 1999
DD20 – dvojice ženy, narozeny po 2. 11. 1999
HD20 – smíšená dvojice, narozeni po 2. 11. 1999
PO – příchozí orienťáci bez omezení věku a pohlaví, orientačně obtížná trať, nemistrovská kategorie
s možností přihlášení pouze na jednu etapu
PZ – příchozí začátečníci bez omezení věku a pohlaví, orientačně jednoduchá trať, nemistrovská
kategorie s možností přihlášení pouze na jednu etapu

TERÉN

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.

MAPA

speciálka pro HROB, formát cca A4, měřítko cca 1:30 000, e=10 m, stav 10/2019, mapa bude vytištěna
na voděodolném papíru (pretex)

PROSTOR ZÁVODU

území ohraničené obcemi a osadami Trutnov-Poříčí, Zlatá Olešnice, Uniemysl, Adršpach, Skály,
Stárkov, Rtyně v Podkrkonoší, Malé Svatoňovice
Jedná se z velké části o území CHKO Broumovsko, limit počtu osob je 700.

PODMÍNKY K ÚČASTI

V závodě M ČR 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.

UBYTOVÁNÍ

Zajišťujeme v centru závodu ve vlastních spacích pytlech na zemi, k dispozici bude tělocvična a třídy
základní školy spolu se sociálním zázemím a se sprchami. Cena 50 Kč/osoba/noc. Objednávejte
v přihláškovém systému.
Dále je možnost ubytování na postelích v cca 100 metrů vzdáleném penzionu, tuto variantu pořadatel
nezajišťuje, nutno domluvit individuálně http://www.pensionradvanice.cz

STRAVOVÁNÍ

Zajišťujeme páteční večeři, sobotní snídaní, sobotní večeři a nedělní snídani v prostorách školní
jídelny v centru závodů. Na večeře bude výběr ze tří jídel a na snídani se můžete těšit na míchaná
vajíčka, nebo na obložený talíř. Cena za večeři je 100 Kč, za snídani 50 Kč, jídla lze objednat jednotlivě
v přihláškovém systému.
V areálu centra závodů bude stánek s pivem a základním občerstvením s přístřeškem díky místním
hasičům.

PŘIHLÁŠKY A STARTOVNÉ

přihláškový systém je zde http://prihlasky.hrob2019.ok99.cz/cs/
zaplacené startovné v řádném termínu do pondělí 14. října 2019
• Příchozí kategorie (PO, PZ) – 300 Kč za jednu etapu za dvojici
• Ostatní kategorie – 600 Kč za obě etapy za dvojici
zaplacené startovné po řádném termínu, tedy od úterý 15. října 2019 do ukončení prezentace
• 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)
Půjčovné SI čipu – 50,- Kč (požadavky uvádějte v registračním formuláři)
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.

PŘÍJEZD A PARKOVÁNÍ

PRŮBĚH ZÁVODU

ČASOMÍRA
A SYSTÉM RAŽENÍ

INFORMACE

Shromaždiště je v centru obce Radvanice, příjezd je možný po silnici II. Třídy číslo 301 od Trutnova
nebo od Police nad Metují. Bude značeno v rámci obce. Parkování na zpevněné ploše pod haldou
na kraji obce 1km od centra závodů.

Sobota 2. 11. 2019
hromadný start ve vlnách od 10:00, free order ; časový limit 6 hod. 30 min.
Neděle 3. 11. 2019
Trať s pevným pořadím kontrol od 9:00 a časovým limitem 6 hod. 30 min. Týmy se ztrátou do 50
minut na vítěze odstartují v hendikepovém startu, ostatní hromadně ve vlnách od 10:00, detaily
budou upřesněny v pokynech.

Každý člen týmu poběží s vlastním SI čipem !!!
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení čipu na
prezentaci. Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. Možnost použít čipy 5., 6., 8, 9, 10, 11,
SIAC. Kontroly včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, umožňující
ražení do vzdálenosti 0,5 m.
V případě ztráty čipu budeme vybírat 1000,- Kč.

www stránky závodu – https://hrob2019.ok99.cz/
e-mail: hrob2019@email.cz

UPOZORNĚNÍ

FUNKCIONÁŘI

Závodí se podle platných pravidel ČAR.
Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a sám zodpovídá za svou bezpečnost. Pořadatel
neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
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.

Jana a Aleš Balcarovi – ředitelé závodu
Aleš Balcar – stavitelé tratí
Jan Panchártek – hlavní rozhodčí a tvorba mapy

POŘADATELÉ A PODPOROVATELÉ ZÁVODU

R A D VA N I C E

