Rozpis
Přeboru Jihočeského kraje
v orientačním běhu pro rok 2018
SPRINT
(Postupový závod na MČR ve sprintu)
Závodu jihočeského žebříčku jednotlivců
Závodu Rankingu s koeficientem 1.02
Veřejného závodu ve sprintu
Závodu O štít Podkletí

Pořádající orgán:

Jihočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ Sokol Křemže

Datum:

28. dubna 2018 – sobota

Místo konání:

Křemže
Parkoviště u tělocvičny TJ Sokol Křemže
GPS: 48°54'12.635"N, 14°18'40.720"E

Klasifikace závodu:

Denní závod jednotlivců ve sprintu

Zařazení do soutěží:

Postupový závod na MČR ve Sprintu 2018

Kategorie:

mistrovské:
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75
náborové:
HDR (rodiče s dětmi); P (příchozí)

Omezení účasti:

Není stanoveno. Startují všichni závodnici, kteří se přihlásí
v souladu s rozpisem závodu

Informace:

Na stránkách ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4362
Na webu závodu: http://www.ob-kremze.cz
a e-mailu: vladislava.troupova@cuzk.cz

Přihlášky:

Prostřednictvím ORIS nejpozději do neděle 15. 4. 2018 za základní vklad,
do 18. 4. 2018 za zvýšený vklad.
Ve výjimečných případech e-mailem v povinném formátu dle Prováděcích
předpisů na adresu: vladislava.troupova@cuzk.cz
Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Přihlášky na místě prezentace budou přijaty podle možností pořadatele
za dvojnásobný vklad. (navýšení vkladu se netýká kategorie HDR a P).

Startovné:

DH 16 - 75
Žactvo

100,-Kč
50,-Kč

1

Ostatní
50,-Kč
Půjčovné SI čipu 40,- Kč.
Úhrada vkladů:

Vklady zasílejte na účet na účet číslo 582466379/0800, VS číslo
oddílu z adresáře ČSOS, do zprávy pro příjemce uveďte zkratku oddílu
(preferujeme úhradu vkladů zasláním na účet).
Vklady v hotovosti budou vybírány při prezentaci v plném rozsahu
přihlášky za celý oddíl.

Shromaždiště:

Křemže, Tělocvična TJ Sokol Křemže
GPS: 48°54'12.635"N, 14°18'40.720"E

Parkování:

Pouze na vyhrazeném parkovišti, bude označeno

Vzdálenosti:

parkoviště - centrum
do
250 m
Z parkoviště je nutné dodržet značenou
cestu do centra závodu
centrum - start:
do
200 m
cíl – centrum:
do
200 m

Způsob startu:

intervalový

Start:

Start 00 = 9:30

Mapa:

KŘEMŽE, 1:5 000, e=2m, stav jaro 2018; ISOM 2007

Terén:
Občerstvení:

městská zástavba, parky a okolí městské zástavby
v cíli – voda nebo limonáda

Prezentace:

od 8:15 do 9:00

Systém ražení:

SportIDENT. Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát. Požadavky na
zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce.

Informace:

na webu závodu http://www.ob-kremze.cz je zveřejněna a dostupná dříve
použitá mapa závodního prostoru

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu.

Protesty:

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu hlavního
rozhodčího: Jiří Vébr, Ústrašická 287, Planá nad Lužnicí, 391 11.

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavba tratí:

Vladislava Troupová
Vébr Jiří, R2
Rychtecký Josef

Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní
zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.
Účastníci závodu souhlasí s použitím a zveřejněním fotografií ze závodu při propagaci orientačních
sportů a ve veřejných médiích a na sociálních sítích.
Dále platí SMĚRNICE PRO ÚČAST V ZÁVODECH ČSOS v plném rozsahu.
Odkaz: http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/csos-smerniceproucast-2018-gdpr.pdf

V Křemži dne:

14. března 2018
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