ZIMNÍ ZTRÁTY A NÁLEZY
2018
Rozpis
4. ZÁVOD ZIMNÍ LIGY HANÁCKÉ OBLASTI
Pořádající orgán: ČSOS – Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje.
Pořádající subjekt: Spolek orientačních běžců Olomouc.
Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců v prodlouženém sprintu s intervalovým startem a
pevným pořadím kontrol.
Datum: sobota 8. prosince 2018.
Centrum závodu: Horka nad Moravou, areál malé kopané. GPS: 49.6371061N, 17.2049025E
Prezence: 9.00 – 10.15 v centru závodu.
Start: 00 = 11:00 - intervalový start dle startovní listiny, kategorie P a HDR od 00 do 30 dle pokynů startérů
Kategorie: D10, D14, D18, D19, D35, H10, H14, H18, H19, H35, H50
HDR (trať pro rodiče s dětmi)
P (jednoduchá trať pro příchozí)
Vklady: HDR, P, DH10, DH14 – 40 Kč
Ostatní kategorie – 50 Kč
Na místě – 60 Kč
Půjčovné čipu 10,- Kč
Forma úhrady: Vklady se platí v hotovosti při prezentaci nebo na účet č. 2100924349/2010, variabilní symbol
27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Pokud nebude údaj o zaplacení v ORISu, vezměte s sebou
potvrzení o platbě na prezentaci.
Přihlášky: Do pondělí 3. 12. 2018 do 23.59 hod. přes přihláškový systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/,
je nutno zobrazit všechny závody, jinak se závod nezobrazí, výjimečně přes e-mail: marketa.bidova@gmail.com
(přihláška je platná až po obdržení odpovědi). Přihlášky po termínu za zvýšené startovné dle možností
pořadatele, s výjimkou P a HDR.
Mapa: Sluňákov, revize 11/2018, měřítko 1:4 000, E=2,5 m, formát A4, mapový klíč ISSOM 2007, mapy
budou vodovzdorně upraveny.
Popisy: Piktogramy budou k dispozici v centru.
Systém ražení: Elektronické, SportIdent. Krabičky budou nastaveny na kontaktní způsob ražení. Závodník je
povinen vyčíst si čip, i v případě, že závod nedokončí.
Terén: Přírodní park ekologického centra Sluňákov (1/2) a vesnická zástavba (1/2).
Parkování: Na místních komunikacích, dle pokynu pořadatelů. Bez poplatku.

Převlékání: V areálu jsou k dispozici tři malé šatny, za mokrého počasí nechoďte prosím do šaten v závodních
botách.
Vzdálenosti:

centrum – start: do 500 m
centrum – cíl: do 300m

Občerstvení: Po doběhu čaj. V centru závodu zimně-ligová klasika: klobásy, párky, sekaná s chlebem, káva, čaj.
V areálu malé kopané je Restaurace Sokolka (bez jídla, pouze nápoje).
WC: V centru závodu.
Vyhlášení výsledků: Závodníci na 1. - 3. místě v každé kategorii obdrží drobnou věcnou cenu. Závodníci
kategorie HDR dostanou drobnou odměnu po doběhu.
Informace: Markéta Bídová, tel. 776 644 767, e-mail: marketa.bidova@gmail.com
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti v orientačním běhu na
rok 2018 a souvisejících prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké oblasti v orientačním běhu pro rok 2018.
Protesty: Protesty se podávají pouze písemnou formou osobně spolu s doložením deseti piv do rukou hlavního
rozhodčího. Upozorňujeme, že protesty se pouze podávají, nikoli řeší.
Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu
v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.
Poděkování za podporu: Děkujeme za poskytnutí prostoru TJ Sokol Horka nad Moravou, jmenovitě panu
Štajgrovi a ekologickému centru Sluňákov.
Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v
informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/).
Fotografování: V průběhu akce mohou být 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 mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na
závody, pro propagaci Vašeho klubu OB apod.) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto skutečnost, prosím, fotografovi.
Funkcionáři závodu:
Ředitelka závodu – Markéta Bídová
Hlavní rozhodčí – František Dostál
Stavitelka tratí – Vlaďka Raclavská
Upozorňujeme závodnice a závodníky, že u tohoto závodu nebudou rozhodovat o výsledku jen schopnosti
závodníka. Velkou roli bude hrát i štěstí!!!
Cílem závodu je si odnést co nejlepší zážitek.
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