
  

 Rozpis  

Oblastní žebříček ve sprintu  

             Závod jihočeského žebříčku jednotlivců  

       Veřejný závod ve sprintu  

   

Datum konání:   Neděle 24.3.2019   

Poř. orgán:   Jihočeská krajská asociace ČSOS   

Poř. subjekt:   Orientační sporty Písek (OPI)   

Klasifikace závodu:   Denní závod jednotlivců ve sprintu   

Místo konání:   Základní škola Tomáše Šobra Písek   

Zařazení do soutěží:   Závod žebříčku Jihočeské oblasti  Kvalifikační 

závod na LODM 2019  

Kategorie:   Nominační LODM 2019: D12, D14, H12, H14,  

D10, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75 

H10, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75 P  

Časy vítězů   Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JčKSOS  

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

  

Aspiranti na nominaci LODM v kategoriích DM a HM musí startovat v kategoriích D12 a 

H12, aspiranti na nominaci LODM v kategoriích DS a HS musí startovat v kategoriích 

D14 a H14.  

  

V kategoriích D12 a H12 mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2007 nebo 

2008, v kategoriích D14 a H14 mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2005 

nebo 2006.  

Přihlášky:    Prostřednictvím systému ORIS do neděle 17.3.2019. Výjimečně e-mailem na 

vojtik.toto@seznam.cz. Pozdější přihlášky za dvojnásobný vklad. Přihlášky na místě 

poze pro kategorie HDR a P!   

Startovné:   HD 16-75 100,- Kč 

Žactvo 50,- Kč náborové 

tratě 50,- Kč půjčovné 

SI 40,- Kč  

Úhrada vkladů:   Na účet klubu Orientační sporty Písek do pondělí 18.3.2019   

7288864001/5500 VS 1901xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS.    

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím název oddílu.   
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Shromaždiště:   Základní škola Tomáše Šobra v Písku  

Parkoviště:   Parkování není organizováno. Doporučujeme využít parkoviště u Nemocnice . Je 

zakázáno parkovat v závodním prostoru.  

Prezentace:   v centru závodu - 09:00 – 10:00   

Start:   Start 00 10:30. Intervalový start 1 minuta   

   

Školka   Školka nebude zajištěna pořadatelem.   

WC:   v místě shromaždiště – udržujte pořádek   

Ostatní:   

Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené 

škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.  

Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při 

závodě na WWW stránkách závodu a zveřejněním ve sdělovacích prostředcích. 

Všechny dotazy směřujte na ředitele závodu na email vojtik.toto@seznam.cz   

  

Běžecké boty s hřeby nejsou vhodné.   

   

Funkcionáři 

závodu:   

   

ředitel závodu:   Blažek Vojtěch R3  

hlavní rozhodčí: Ivo Šafařík R3 stavba tratí:         

Lukáš Šmahel R3   

   
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: 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 v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou 

pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, 

vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., občanskéhozákoníku. 

Systém ražení   Elektronické ražení SportIdent. Nebude umožněno bezkontaktní ražení (SIAC). Čip lze 

půjčit za 40,-/závodník – požadavek uvádějte v přihlášce (nebo e-mailem).   

Ubytování   Není pořadatelem zajištěno. V okolí je velké množství soukromého ubytování.   

Vzdálenosti:   Parkoviště – shromaždiště – 400 m 

shromaždiště – start      0 m  shromaždiště 

– cíl          0 m   

Mapa:   Horáková za kapličkou, 1:4000, ekv. 2m, stav jaro 2019, vytvořená podle ISSOM 2007, 

Mapoval a kreslil Jan Drbal. Mapa bude vodovzdorně upravena.  

Terén:   Městská zástavba   

Protesty:   Písemné protesty s vkladem 500,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu.   

Předpis:   Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jč. oblasti. Každý účastník závodí 

na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci.   

Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.   

Občerstvení:   Není zajištěno   
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Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, 

že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.   


