ROZPIS
Mistrovství a Veteraniáda ČR na krátké trati 2020
6. kolo Manufaktura Český pohár 2020
6. kolo INOV-8 CUP - žebříček A 2020
závod Rankingu 2020; veřejný závod
na klasické trati 2013

Pořádají orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Jiskra Nový Bor, z.s. (BOR)
Datum:
sobota 6. června 2020 – kvalifikace
neděle 7. června 2020 – finále
Typ závodu:
dvoukolové denní závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol
Centrum:
FILIPOV u České Kamenice, louka SZ od obce (50.8187N, 14.3885E)
příjezd bude značený z České Kamenice od silnice I. třídy č. 13
(dostatečný prostor pro postavení klubových stanů)
Parkování:
osobní auta na louce přímo v centru (50 Kč/víkend v hotovosti na místě), místo pro
autobus nutno objednat v ORIS a zaplatit spolu se startovným (100 Kč/den)
Prezentace:
sobota 6. června 2020 od 9:00 do 11:00 hod. v centru
neděle 7. června 2020 od 08:30 do 9:00 hod. v centru (pouze kategorie T)
Kategorie:
MČR
D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
V ČR
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75,
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
Veřejný závod T (tréninková trať střední obtížnosti na úrovni D16, délka cca 2,5km), jen
do počtu volných míst v rámci limitu stanoveného Správou CHKO
Právo účasti:
dle Prováděcích předpisů sekce OB 2020 čl. 4
Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS
Přihlášky:
do neděle 24.5.2020 prostřednictvím systému ORIS (oris.orientacnisporty.cz);
zahraniční závodníci a neregistrovaní závodníci se mohou hlásit na e-mailovou adresu
orienteering@ok-bor.cz; Přihláška, dohláška, i odhláška zaslaná e-mailem je platná až po
potvrzení pořadatelem. Přihlášky po termínu jen v souladu s předpisy, dle možností
pořadatele a za zvýšený vklad o 100 %.
Vklady, platby:
MČR KT
420,- Kč (za oba dny)
V ČR KT
380,- Kč kategorie do DH55 včetně (za oba dny)
320,- Kč kategorie DH60 a výše (za oba dny)
kategorie T
160,- Kč (za jeden den - závod)
zapůjčení SI-čipu
50,- Kč (za den) – nejedná se o SIAC
Veškeré platby zasílejte na účet OK Jiskra Nový Bor číslo 2300197975/2010
variabilní symbol: 6XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS.
Přihlášky, za které nebudou platby připsané na účet pořadatele do 31.5.2020, budou
považovány za neplatné (včetně objednávek ubytování).
Informace:
http://www.ok-bor.cz/mcr2020; e-mail orienteering@ok-bor.cz nebo telefon
+420 606 733 349 (Beránek Miroslav)
Start 00:
sobota 6. června 2020 12:00 intervalový
neděle 7. června 2020 09:30 intervalový
Mapa:
1:10 000, e=5 m; pro kategorie D60-75 a H70-80 1:7 500, e=5m; mapový klíč ISOM 2017;
vodovzdorně upravená; stav jaro 2020; hlavní kartograf Jan Picek
Terén:
velmi členitý skalnatý terén s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů,
s velkým převýšením, porosty většinou dobře průběžné, středně hustá síť cest.
Systém ražení:
Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m)
Protesty:
písemně s vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího; adresa pro zaslání protestu
proti startovním listinám a oficiálním výsledkům: tomas.vacha@stavmat.cz
Předpis:
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020
Vzdálenosti:
centrum – cíl
0m/
0 m (sobota / neděle)
centrum – start
do 1600 m /
do 2500 m
parkování osobních vozů – centrum
100 m /
100 m
parkování autobusů – centrum
300 m /
300 m

Školka:
Ubytování:

Upozornění:

v centru závodu bude zřízena provizorní školka, ve které bude možno umístit děti na
dobu nezbytně nutnou
pořadatel nabízí ubytování a případně stravování v rozsahu a za ceny uvedené v ORIS,
úhrada nutná současně se startovným; v místech nouzového ubytování jsou omezené
možnosti stravování v restauracích, proto doporučujeme objednat si přes ORIS nouzové
ubytování včetně sobotní večeře za výhodnou cenu
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je
možné pouze se souhlasem ředitele závodu. Veřejný závod probíhá ze stejného
shromaždiště avšak v jiném (sousedním) prostoru než závod MČR.

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitelé tratí

Beránek Miroslav R2
Vácha Tomáš R1
Krejčí Jaroslav R1; Karvánek Petr R1

Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že
pořadatel je oprávněn v nezbytně nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v
podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící
s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu
akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě,
vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.
Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 2.4.2020.
Závody se konají se souhlasem Lesů ČR - LS Rumburk, NP České Švýcarsko / CHKO Labské pískovce
a s finanční podporou Krajského úřadu Libereckého kraje a Města Nový Bor.
Partneři závodu:

