SPRINT
(FOLLOW ME CERVARA by TERO.mp4)

v Rychnově n. Kněžnou
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SOOB
Spartak Rychnov n. Kn.

ŽA sprint – září 2013

honza.potstejnsky@seznam.cz
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opakování podstatného
Jan MRÁZEK, Kouty 2012 - sprint:






princip sprintu SŘ:
 Technicky jednoduché kontroly
 Obtížné volby postupů vyžadující vysokou koncentraci
 Park a ulice umožňující dobrou běžeckou rychlost.
 Závod
ve sprintu je rychlý, divácky lehce
pochopitelný formát, který umožňuje konání závodů v
oblastech s větším výskytem populace.
pochopení (uvědomění si možných problémů) ze strany
pořadatele:
 jasná a čitelná mapa
 znalost a zkušenosti
pochopení ze strany závodníka:
 vyhnutí se problémům (smrt nebo DISK)
 vtloukat do hlavy

14 November 2010
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opakování podstatného






principy sprintu:
 vychytání a rozhodnutí – nepřekonatelná a sporná
místa
 víc než kde jinde rozhoduje mapa o výsledku závodu
 co je v mapě, platí
ISSOM:
 čitelnost mapy
 definice nepřekonatelných zábran
 měřítko, velikost značek, tisk,...
pozor na:
 tlustá černá
 olivová zelená
 nejtmavší zelená
 červené šrafy

… Jan MRÁZEK, Kouty 2012
14 November 2010
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k pořádání od počátku
závody pořádané SRK blahé
paměti:
1991 ŽA/B, Zd. Seč – m. Šajtava
 1993 ŽB, RK – m. Včelný
 1995 ŽA/B, Křivice – m.
Kobylanec
 1996 ČPŠ, S. Bř. – m. Sut. Břehy
 1998 ŽB, Slat. n. Zd. – m.
Andulka
 2000 ŽA/B, Dobřany – m.
Dobřany
 2006 ŽB, Dobrošov – m.
Dobrošov
 2008 ŽA/B, Pádolí – m. Šajtava


vzory (zkušenosti) pro
uspořádání sprintu:
2011 ŽA - SHK, Jaroměř
 2012 ŽA - JPV, Lipník n. Bečvou
 2013 ŽA - VRB, Karlova
Studánka
 2013 JWOC, HK
 2013 MČR - LPU, Chrudim


/* akce JRD, RDD - sprinty, web
a zahraniční závody


/* 2013 ČPŠ + ŽA, Hradisko a
město RK


14 November 2010
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prostor závodu
RK neúplně vhodný prostor –> nepořádat? (VŘ)
 rozumná SK ? –> NESTALO SE
 => vše musí být na vysoké úrovni (ať jde o jakýkoli závod)
 seminář stavitelů – inf. osvěžení
 je nutné udělat z ničeho
něco rozumného
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prostor závodu
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prostor závodu

8

RK nenabízí ideální prostory
pro sprint

14 November 2010

9

přípravy a plány s ohledem na …


záporná poprvé:









klady ve zkušenostech:











poprvé ředitelem
poprvé stavba 3x závod/víkend (ale akce JRD bývají náročnější)
poprvé nestíhám s přípravami (dílčí činnosti vůči harmonogramu)
nemám vše pod kontrolou (v rukou)
poprvé si neobíhám tratě pro porovnání pr/km (neběhám)
akce JRD - znalosti z pořádání, stavby tratí a souvisejících
špatné samozřejmosti u závodníků (pravidla, zákazy, příkazy, …)
osobně odběhané závody
zájem o jiné závody (světové akce, web, ...)
představa o sprintovém závodě
nadšení a velká část prací dalších lidí (M. Klícha, V. Jiroušek)

přes výše zmíněné – pokora k akci, hledání a zajištění vhodného
předcházení nejrůznějším možným krizím
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plánování a přípravy
harmonogram činností společně s ČPŠ (s kým, kde je co
domluveno, apod.)
 rozplánování (lidí a materiálu - využití, přesuny, přesné časy
jednotlivých činností…)
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nezbytná povolení
povolení (odbory, Policie, ...) – nemusí jít vždy o stohy
materiálů a lejster; každé město má trochu jiný postup (stačila
nám 4 – majetek města, zeleň, PČR, doprava, ačkoli v úvodu
vyjednávání to vypadalo na katastrofu)
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další jednání a čekání












související jednání s dalšími zařízeními

městská police – k dispozici dali 4 lidi + auto
školy – ubytování
jídelna – strava+zázemí
zimní stadion – zázemí
zámek – kulturní program
obyvatelé města – plakát k akci
pomocníci - hlídání kontrol

…

13

překážky v přípravách
překážky v plánech (stavební práce, výkopy, klíče od plotů a
vrat, ...)


(modře vyznačeny stavební
práce znemožňující běh, stav:
cca 14 dní před závodem)
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8 verze mapy byla závodní




mapa 1: 4 000, e=2m, Rychnov n. Kn. – J. Fátor, B. Černíková
katastrálka, ortofoto
vlastní mapování (IV.-VII.)

důraz v mapě na:
 čitelnost
 ISSOM 2007
 generalizaci
 jasné porosty
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s mapou související I.


stavitelské pochůzky za účelem:

celý prostor mapy – mapové pojetí
 sjednocení generalizace (stromy)
 možné umístění kontrol
 možné varianty voleb
 alternativní místa, hrozby, …
 počty stojanů na zpevněné plochy
 nutnost hlídání stojanů, přeběhů,
apod.
 „lístečkování“
 ukázka umístění stojanů
roznašečům


=> vznik OCD souborů


dotazy.ocd (úprava mapy)

omlikovat.ocd (zn. problémů a jejich
řešení)
 roznos.ocd (a hlídání kontrol )
 plán stavby areálu - závodník/stavitelé"
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s mapou související II.


opakující se stavitelské pochůzky

x-krát celý prostor
 možné varianty voleb
 obhlídka kolem kontrol
 ukázka umístění stojanů
roznašečům
 „lístečkování“ + počty
stojanů na zpevněné plochy




dotazy.ocd (úprava mapy)

omlikovat.ocd (značení problémů a jejich řešení)


roznos.ocd (a hlídání kontrol )
 plán stavby areálu
- závodník/stavitelé"
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prostor nabízí


RK výše uvedené splňuje částečně:

svižný park - A
B
 dlouhá volba - B
 úzké prostory - C
 množství kontrol u sebe - D
 malé „bludiště“ - E
 podobná místa - F
C
 závěrečná minela - G
 dalšími sprintovými char.
přemostěna zbývající část
prostoru

A



G

F

E

C/D
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příprava stavebních prací
počáteční pozice přípravy tratí = nic – moc -> déle plánovat
rozvržení a více rozmyslet vedení tratí (pracovní soubory)
 sprint však nelze stavět jako lesní disciplíny (viz. ukázky


pomocných souborů)

14 November 2010
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nezbytná nápomoc ke stavbě
řádné určení a ověření časů (správná interpretace zjištěného
z probíhání)
 sestavení startovky pro kategorie s ohledem na využití
prostoru (průchody, jiné varianty, využití kontrol, …)
 rozmístění zátěže závodníků do prostoru - kdo kam


14 November 2010
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stavět jednoduše a svižně





řádné určení a ověření časů - interpretace zjištěného z probíhání
sestavení startovky pro kategorie s ohledem na využití
prostoru - využití kontrol, pohyb závodníků, prostupnost
průchodů, rozložení zátěže závodníků do prostoru – kam
která kategorie
věnovat více času rozmyšlení návazností
 co

kde povede a kde kdo poběží ve který čas
 při samotné stavbě se čas myšlení a příprav několikrát vrátí
 přetlak na startu, aby i
startéři stíhali vše v klidu
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Je-li vše řádně
rozmyšleno a
připraveno, pak sázení
kontrol a jejich
spojování pro jednotlivé
kategorie,
je již snadná práce pro
cvičenou opici 
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centrum závodu
plánek areálu pro pořadatele:







příprava všeho v areálu (3 lidi)
návaznost na tratě
závodní prostory
udržení chodu
zázemí

plánek areálu pro závodníky:








14 November 2010

přehlednost
přívětivé pro diváky
WC
stravování
parkování
rozcvičení
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realizace - … teď se uvidí …


roznos (plánování)

včetně alternativních stojanů



umístění na správné místo
kladiva

kontrola (stavitel+hl.
rozhodčí oběhli všechny k.)


funkčnost SI a umístění




hlídání
obhlídka dalších míst

ploty, brány, omlíkování,
silnice, …

roznos.ocd (vše předem
připraveno a prodiskutováno)
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informovanost
uchování informací (oddíl)
vs. dostatečné info pro závodníky (web, …)
 dodržování pravidel a zákazů
 samopříprava závodníků
 domluva s místními
 zajištění areálu
(parkování, rozcvičování,
cesta na start + doběh,
předávání informací?, …)
 FAIR PLAY
 …
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nepodařilo se


hezčí tratě a délky (časy kratší o cca 60-40")



vyhrát si více s umístěním kontrol



uhlídat mapy (H21C)

mezičasy z tratí do centra (různé vedení pro zajištění
mezičasů)




lepší využitelnost centra (WC, mytí)



100% dodržování pravidel
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z pravidel OB!


parkování a přístup závodníků do centra závodu - nedodrženo
(ze závodního prostoru - POKYNY, mapky, ...)



agresivita a hulvátství závodníků – na hraně lidského chování
(vůči pořadatelům – parkování, centrum, náhodným kolemjdoucím, …)

start ”místních” v barvách jiných oddílů – dlouholetý boj v
této věci (nikomu se nechce řešit vs. pravidla o účasti v závodě)




pravidla neplatí pro všechny? (zákony ČR, pravidla OB, …)

(škraloup u místních a poškozených obyvatel RK – těžko jim budu
vymlouvat, že nejsme takoví, jak se někteří projevili; MÚ; jídelna, MP)
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z pravidel OB!
6. Fair play
6.1 Všichni účastníci sportovní akce se musí chovat
poctivě a čestně. … Získávání nespravedlivých výhod,
stejně jako pomoc při běhu či navádění na trati, nejsou
povoleny, …
6.3 Pořádající orgán nebo subjekt může uveřejnit místo
konání závodu předem. V takovém případě
jsou po uveřejnění místa konání veškeré pokusy o
prozkoumání terénu a trénink v závodním
prostoru zakázány. …

6.4 Závodů se nemůže zúčastnit závodník, který je s
terénem seznámen tak dobře, že by měl
podstatnou výhodu proti ostatním závodníkům. V
případě pochyb závisí toto rozhodnutí na
hlavním rozhodčím. Práce na vyhotovení mapy …
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z pravidel OB!
12. Prostor sportovní akce

12.2 Z hlediska přístupu účastníků sportovní akce se prostor
sportovní akce člení na:

-Závodní prostor, kde jsou postaveny závodní tratě. Do
závodního prostoru je zakázán vstup všem účastníkům
sportovní akce, mohou do něj vstupovat pouze poř.
… závodníci pak pouze v časovém intervalu mezi
okamžikem svého startu a průchodem cílem. Případné
výjimky povoluje hlavní rozhodčí závodů.
- Zakázané prostory, do kterých je zakázán vstup všem
účastníkům sportovní akce.
…
12.3 Hranice závodního prostoru musí být jednoznačně
definovány v pokynech nebo označeny v terénu.
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z pravidel OB!
12.5 Zákazy vstupu do závodního prostoru a do
zakázaných prostorů stanovených pořádajícím
subjektem vstupují v platnost okamžikem zveřejnění
prostoru závodu v rozpise soutěže, sportovní akce nebo
v pokynech sportovní akce a jsou ukončeny časem
uzavření cíle, pokud pořádající subjekt nestanoví jinak.
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Z…
Díky za udržení otevřených očí.
Pořádejme tak, jak bychom chtěli mít závody pro sebe
samé připraveny.

Honza Potštejnský

