
Rozpis 
   

Mistrovství a Veteraniáda Východočeské oblasti ve sprintu 
(4. kolo Výchdočeského poháru), veřejný závod v 

orientačním běhu 

Datum konání: Sobota 6. dubna 2019 

Pořádající subjekt: TJ Jiskra Hořice, z. s. (HOR) 

Shromaždiště: Stadion TJ Jiskra Hořice (50.3659319N, 15.6452392E) 

Přihlášky: Do 31. 3. 2019 na ORIS (výjimečně na e-mailu prihlasky@obhorice.cz ) 

Dodatečné přihlášky: Dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad, kat. HDR, P a T za základní vklad 

Vklady: Žactvo, HDR a P 70 Kč, ostatní 100 Kč, zapůjčení čipu 40 Kč 

Kategorie: Mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, 
H21C 
Veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, D70C, H35C, H40C, H45C, H50C, 
H55C, H60C, H65C, H70C 
Veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D,D55D, H10C, H10N, H12D, H14D, 
H21D, H35D, H45D, H55D, H65D ,HDR (děti a rodiče),P (příchozí),T (trénink) 

Způsob placení: V hotovosti u prezentace nebo na účet 761381143/0800 (VS: 222xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle 
adresáře ČSOS) 

Prezentace: V centru závodu na krátké trati pořádané SJC 8:30 – 9:30 a v centru závodu 14:30 - 15:30 hod. 

Start: Intervalový, 00 = 16:00 hodin 
kategorie HDR a P startují libovolně na startovací SI jednotku 

Vzdálenosti: Shromaždiště – start … do 500 m 
Shromaždiště – cíl … do 100 m 
Parkoviště auto, bus – shromaždiště … do 200 m 

Mapa: Gothard, 1:4000, E = 2,5 m, stav jaro 2019, autor Šárka Rückerová, ISSOM 2007, rozměr A 4, 
vodovzdorně upravena 

Trať: Sprint 

Terén: Městské parky, sady, sochařský park, městská zástavba, mírně kopcovitý (absolutní převýšení 45 m) 

Systém ražení: Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON 
(ražení do vzdálenosti 0,5 m) 

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodu: Libor Vojtěch 
Hlavní rozhodčí: Radek Vávra, R3 
Stavba tratí: Martin Vávra, R3 

Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200 Kč 

Informace: http://www.obhorice.cz/poradame/vcp-6-4-2019/  

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. oblasti 

Poznámka: Je zakázáno používat jakoukoliv obuv s hřeby !!! 

Ostatní: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Ochrana osobních 
údajů a fotografování: 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na 
webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské 
fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o závodě, k vyúčtování dotací 
na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka 
na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 
Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 
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