INFORMACE PRO ZÁVODNÍKY
Vážení závodníci,
děkujeme za velký zájem o náš závod. Celkově je přihlášeno přibližně 1500 závodníků na každý
den. Aby vše proběhlo hladce, rádi bychom Vás včas informovali o důležitých věcech / opatřeních
týkajících se závodů.

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM SPORTIDENT
V sobotu v kategorii H21 nesmí být použit čip 8. generace (čísla SI 2 000 001 ‐ 2 999 999).
Kvůli televizi se přidávaly kontroly, tato kategorie má na všech úsecích více jak 30 (max. 33) kontrol,
může být použit čip 5. generace, který má 30 + 6 pozic pro kontroly, a všechny velkokapacitní čipy (6.,
9., 10. a 11. generace).
V neděli v kategorii DOSPĚLÍ nedoporučujeme na 5. úseku použít čip 8. generace (čísla SI 2 000 001 ‐
2 999 999). Tento úsek má 30 kontrol, pokud závodník orazí kontrolu navíc, nevejdou se mu všechny
kontroly do čipu a bude diskvalifikován. Ostatní generace čipů uvedené v rozpise, tedy 5., 6., 9., 10. a
11. jsou povolené.
Požadavek na zapůjčení čipů (bude zapůjčen čip 5. generace) objednávejte v doplňkových službách –
do 3. 10. zdarma, později za 20 Kč / čip / závod.

PREZENTACE
Pokud nestihnete přijet do času ukončení prezentace, je možné změny v soupiskách (pouze náhrada
za nestartující a změna čipu, nikoliv prohazování úseků) nahlásit i telefonicky na číslo zveřejněné
v pokynech. Po ukončení prezentace vám nemusí být změna umožněna.

ZADÁVÁNÍ SOUPISEK
Při zadávání soupisek dávejte pozor, abyste měli správně vyplněné číslo čipu. Chybně nahlášené číslo
je možné změnit bezplatně v čase prezentace. Po ukončení prezentace bude tato změna zpoplatněna
částkou 50 Kč (neslouží pro obohacení pořadatelů, bude odvedena zpět ČSOS). Po odstartování již
nelze číslo změnit. Závodník, který poběží s jiným než nahlášeným číslem čipu, bude diskvalifikován.

Soupisky je možné zadávat pouze elektronicky přes ORIS. Týká se to i nedělního závodu. V sobotu
bude na shromaždišti k dispozici internet (funkční bude pouze ORIS, ostatní bude blokováno) a 3
počítače, na kterých bude možné soupisky zadat, pokud nebudete mít vlastní zařízení. Pokud znáte
soupisky i na nedělní závod, zadejte je do ORISu raději už v pátek doma ze svých počítačů.

Věnujte maximální pozornost údajům, které zadáváte. Pořadatel bude mít k dispozici aktuální
registraci i seznam hostujících. Pokud budete na pochybách, raději se přijďte zeptat, než zadáte
soupisku chybně.

STRAVOVÁNÍ
Pořadatel dodatečně zajistil možnost stravování ve škole ve Vracově, využijte této možnosti,
závodníků je velké množství a místní restaurace budou tento počet strávníků obtížně zvládat. Stravu
je možné objednat do 4. 10. v ORISu. V případě malého zájmu (méně než 100 zájemců) škola vařit
nebude a toto před platbou oznámíme.

POSLEDNÍ ÚSEK ŠTAFET ‐ SOBOTA
Vzhledem k časové úpravě vynucené televizním přenosem, budou poslední úseky všech kategorií
kromě D21 a H21 startovat už poměrně pozdě, především ti ze startu "hanby". Pokud hůře vidíte za
snížené viditelnosti nebo pokud předpokládáte, že se v lese zdržíte déle, doporučujeme si vzít s sebou
do lesa menší světlo .

PRODLOUŽENÁ MOŽNOST PŘIHLÁŠENÍ / MOŽNOSTI ODHLÁŠENÍ
Jako poděkování za váš zájem prodloužil pořadatel možnost přihlašování v 1. termínu o 2 dny (do 29.
9.), totéž se týká i ubytování. Navíc až do 3. 10. Je možno bezplatně změnit veteránskou kategorii,
pokud zjistíte, že musíte změnit složení a už nesplňujete věkový limit. Změny posílejte mailem na
prihlasky@skob‐zlin.cz. Odhlášky do 3. 10. jsou bez stornopoplatku. Pozdější odhlášky se stornem 50
% (do středy 7. 10. včetně). Při pozdějších odhláškách se vklady nevrací, pořadatel po závodě předá
mapy za neodstartovanou štafetu.

PLATBY
Platby prosím pošlete nejpozději v pondělí 5. 10. nebo v úterý 6. 10. V pátek 9. 10. v ranních
hodinách už se pořadatelé budou přesouvat do Vracova, doklady na prezentaci budeme tisknout už
ve čtvrtek 8. 10.

