Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintových štafetách
Český svaz orientačních sportů – Jihomoravská oblast

ROZPIS
Mistrovství Jihomoravského kraje ve sprintových štafetách a
Veteraniády Jihomoravského kraje ve sprintových štafetách
Brno-Lesná, 5. června 2019
Datum:
Centrum:
Pořádající orgán:
Pořadatelé:
Typ závodu:
Systém ražení:

Časy vítězů:
Funkcionáři:

Přihlášky:

Informace:
Parkování:
Vzdálenosti:
Prezentace:
Start:
Kategorie:
Vklady:

Protesty:

Mapa:
Terén:
Upozornění:
GDPR:

Služby:
Předpis:

5. června 2019 (středa)
Lesná, ZŠ Blažkova, 49.2298597N, 16.6261786E
Český svaz orientačních sportů, Jihomoravská oblast
Libor Zřídkaveselý, Petr Přikryl, Radim Kheil, Karel Truhlář, Jan Fiala
Jednorázový denní závod čtyřčlenných smíšených štafet s pevným pořadím kontrol a
hromadným startem.
Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát.
Jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (ražení až do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude v kontaktním režimu!
dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS.
ředitel:
Libor Zřídkaveselý, R3
hlavní rozhodčí:
jan Fiala, R1
stavitel tratí:
Libor Zřídkaveselý, R3
přes ORIS do 2. června 2019 (neregistrovaní pomocí jednorázové přihlášky),
nebo v povinném formátu ČSOS na e-mail: zr@sky.cz
Přihlášky e-mailem jsou platné až po potvrzení.
Do přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (40,– Kč za čip a závod).
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4934
dle pokynů pořadatele, bude upřesněno v pokynech
parkoviště – centrum: do 1000 m, centrum závodu - cíl: 0 m, centrum závodu - start: 0 m
v centru závodu v čase 16:00 - 16:30
00 = 17:00 hodin
DH10, DH14, DH18, DH21, DH105.
DH10, DH14 = 180,– Kč, ostatní = 300,– Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Veškeré platby je možné zaslat na účet č. 4354623369/0800, název účtu: Jihomoravský
krajský svaz ČSOS, variabilní symbol: 010XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu podle adresáře
ČSOS nebo v hotovosti při prezentaci.
Protesty proti porušení nebo nedodržení Pravidel OB lze podat písemně k rukám hlavního
rozhodčího. Protesty proti porušení Pravidel OB před sportovní akcí, proti startovním
listinám, nebo proti konečným výsledkům, lze poslat na e-mail: zr@sky.cz. Vklad při
protestu = 200 Kč.
Lesná, 1 : 4 000, E=2m, mapový klíč ISSOM 2007, stav jaro 2019, hlavní kartograf Petr
Matula. Rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena (PRETEX).
Sídliště, parky, příměstský les.
Jde o závod čtyřčlenných štafet, jeden závodník nesmí běžet více úseků. Na prvním a
čtvrtém úseku musí běžet žena. Na druhém a třetím úseku smí běžet muž.
Přihlášením se k závodu souhlasí závodník s použitím svých osobních údajů v minimální
nutné míře k tomu, aby mohl být zařazen do startovní listiny, absolvovat závod a jeho
výsledek mohl být vyhodnocen.
Hlídání dětí (školka) nebude organizováno.
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Jihomoravské
oblasti ČSOS v OB pro rok 2019.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti ČSOS dne 10. dubna 2019.
Libor Zřídkaveselý

Jan Fiala

