
ROZPIS 
3. zá vodu Ligy Vysoč iny 2019 

Pořádající subjekt  SK Chotěboř z. s., oddíl orientačního běhu (CTB) 

Centrum  Nová Ves u Chotěboře  –  fotbalové hřiště https://mapy.cz/s/3qjoh 

49.7568983N, 15.6436447E 

Datum  sobota 13. 4. 2019 

Druh závodu jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a 

intervalovým startem 

Kategorie  dle soutěžního řádu oblasti Vysočina: D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, 

D45, D55, D65, H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, 

P 

Tratě D10N, H10N a HDR jsou značené fáborky. 

Kategorie HDR, P Závodníci startují v libovolném čase, nejdéle však do startu posledního závodníka 

ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu. 

Časy vítězů předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina 

Přihlašování přednostně přes systém ORIS; nouzově zasláním požadavku na 

e-mail: prihlasky@skchotebor.cz 

Výše vkladů dle prováděcích předpisů oblasti Vysočina, nastaveny v ORISu 

startovné zasílat na bankovní účet: 579309524/0600 

Prezentace v centru dopoledne od 8:30 - 9:15, odpoledne od 14:00 do 14:30  

Start 00 = 15:00  

Vzdálenosti parkoviště – centrum  0 – 100 m 

centrum – start   200 m 

centrum – cíl   100 m 

Způsob ražení Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI čip nesmí být v 

závodě použit vícekrát. Kontroly budou nastaveny pro kontaktní způsob ražení. V 

posledním startovním koridoru bude možnost vypnutí čipu SIAC. 

Mapa Nová Ves 1 : 4 000, E = 2 m pro všechny kategorie 

Mapoval: Alena Voborníková, Josef Sabol, březen 2019 

mapový klíč: ISSOM 2007 

Terén zástavba a lesopark 

mailto:prihlasky@skchotebor.cz


Protesty případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na e-

mailovou adresu ob@skchotebor.cz ; protesty v průběhu závodu předkládejte hlavnímu 

rozhodčímu se vkladem 200,- Kč 

Školka odpoledne nebude k dispozici 

Ochrana osobních údajů a fotografování 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 

platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v 

informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské 

fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagaci OB atd. v 

souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být 

pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a 

doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto skutečnost 

fotografovi. 

Funkcionáři ředitel závodu – Lenka Klusáčková 

hlavní rozhodčí – Lenka Šťastná, R3 

stavitel tratí – Alena Voborníková, R3 
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