ROZPIS
5. závodu jarního krajského žebříčku MSKOS, mistrovství MSKOS na krátké trati,
veřejného závodu v OB
Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz OS.

Pořádající subjekt:

Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s, oddíl OB

Klasifikace závodů:

jednorázový závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol, ORIS ID: 4980
rankingový závod s koeficientem 1,02.

Datum konání závodů:

sobota 27. dubna 2019.

Centrum:

Mnichov točna autobusu, část Vrbna p. P.,

Prezentace:

GPS: 50.1547631N, 17.3692372E
v centru závodu od 9:30 do 10:30 hodin.

Start:

čas 00 = 11:00 hod. Intervalový dle startovní listiny, kromě kategorií HDR a P, které mají
start v libovolném čase (limit pro start bude upřesněn v pokynech).

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
centrum – cíl

Mapa:

Zbojnická stráň 1:10000, e = 5 m, stav 04/2019, ISSOM 2017, formát A4,
Mapovali: Z.Lenhart, E. Cigoš.
Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:

podhorský les bez podrostu, místy zbytky po těžbě rud

Kategorie:

D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C,
H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C,
HDR – rodiče s dětmi, P.

Vklady:

DH10NC, DH12C:
HDR
ostatní kategorie:

do 500 m,
do 1500 m
do 500 m

40,- Kč,
50,- Kč,
100,- Kč.

Po termínu za dvojnásobný vklad, kromě kategorií HDR a P.
Převlékání:

oddílové stany na vymezeném místě a vlastní dopravní prostředky.

Způsob ražení:

elektronický „Sport ident“. Náhradní ražení kleštičkami na kontrolách do R políček na mapě.
Během závodů nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob ražení.
Jeden čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát.
Každý závodník je povinen dostavit se k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí.
Poplatek za půjčení SI čipu 50,- Kč, za ztrátu se účtuje 1000,- Kč

Přihlášky:

do pondělí 22. dubna 2019 23:55 hod s využitím přihlašovacího systému ORIS.
Zahraniční a neregistrovaní závodníci bez přístupu do ORIS e-mailem na adresu:
milan.bincik@gmail.com a je nutno ji zaslat v povinném formátu.
Přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte potvrzení přijetí.
Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné kromě kategorií HDR, P a pouze do počtu
vakantů.

Popisy kontrol:

samoobslužně v centru závodů.

Způsob úhrady vkladu:

vklad uhraďte převodem na účet SK ve Vrbně p. P. u KB, č.ú.: 27832771/0100.
VS: 2704xxxx, kde xxxx je číslo vašeho oddílu, nebo klubu dle adresáře ČSOS.
Platbu převodem, po termínu pro přihlášení, doložte při prezentaci.
Zahraniční závodníci platí startovné u prezence v Kč.

Předpis:

závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se soutěžním řádem
a prováděcími pokyny MSKOS pro rok 2019.

Časový limit dle Soutěžního řádu MSKOS pro rok 2019.
Výsledky:

průběžné výsledky budou vyvěšovány v centrech závodů. Oficiální výsledky budou
zveřejněny v systému ORIS.

Informace:

v ORISu
nebo Richard Klech 604272155 , email: richoklech@seznam.cz

Parkování:

na parkovištích u shromaždišť závodů podle pokynů pořadatele.

Upozornění:

provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodů.

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 v informačním
systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/).

Fotografování:

v průběhu závodů budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování
veřejnosti o průběhu závodů, v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského
zákoníku.
Mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody,
pro propagaci OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím fotografovi.

Občerstvení:

v centru závodu

WC a mytí:

v centru závodu

Protesty:

písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč v termínu podle pravidel OB,
nebo poštou na adresu: Richard Klech, Uhlířská 4, 79201 Bruntál

Funkcionáři závodu:

ředitel závodů:
hlavní rozhodčí:
stavitelé tratí:

Radek Peňáz
Richard Klech
Vojtěch Matuš

Rozpis byl schválen hlavním rozhodčím a SK MSKOS dne 20.3. 2019.

Radek Peňáz

Richard Klech

ředitel závodu

hlavní rozhodčí

Konání akce umožnily Biskupské lesy, Lesní správa Vrbno pod Pradědem

