
ROZPIS 

14. závod Ligy Vysočiny 2019 

Datum: 28.9.2019 

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým 

startem, rankingový koeficient 1,00 

Pořádající subjekt: UNITOP SKP Žďár nad Sázavou, oddíl OB 

Centrum:  Žďár nad Sázavou, Autokempink Pilák (49.5912N,15.9199E) 

Prezentace:  8:30 - 9:30 v centru závodu 

Kategorie:  H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65,  

D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, HDR, P 

Parkování:  osobní automobily v centru, bude vybírán poplatek 20 Kč 

autobusy na parkovišti rekreačního areálu Pilák, zdarma 

Vzdálenosti:  Parkoviště bus – centrum 1000 m, neznačeno 

Centrum – start 600 m – modro-bílé fáborky 

Cíl – centrum 200 m – červeno-bílé fáborky 

Přihlášky:   do neděle 22.09.2019 do 23:59 za základní vklad 

do úterý 24.09.2019 do 23:59 za vklad navýšený o 50% 

Přihlášky přes centrální systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, nouzově 

na jan.malek520@gmail.com (přihláška je platná po obdržení odpovědi). 

Start    00 = 10:00 hod 

Systém ražení:  Systém SportIdent dále jen SI, při poruše použijte náhradní mechanické ražení. Každý závodník 

je povinen provést před startem vynulování a kontrolu SI čipu a nechat si po doběhnutí co 

nejdříve odečíst údaje ze SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod!). V případě 

poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení kleštěmi do políček R na mapě, na 

tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhnutí rozhodčího v cíli. 

Mapa:  Adamák 10, stav 8/2019, měřítko 1:10 000 pro všechny kategorie, E=5 m. 

Rozměr A4, mapový klíč ISSOM 2007. 

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. Na startu budou k dispozici eurofolie. 

Terén:  Dobrá viditelnost, hustá síť komunikací, většinou lehká průběžnost. Na mnoha místech probíhá 

intenzivní kůrovcová těžba. Dbejte zvýšené opatrnosti v těchto oblastech! 

Převlékání:  vlastní vozidla, oddílové stany 

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR):  

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

rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu 

závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. 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., Občanského 

zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, potřebě 

sponzorů a podobně. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně 

fotografovi. 

Funkcionáři:   Ředitel závodu: Jan Málek – R3 

Hlavní rozhodčí: Jan Hladílek – R2 

Stavitel tratí: Jan Novohradský – R3 


