ROZPIS ZÁVODU
Liga Vysočiny (oblastní žebříček)
Datum:

12. 10. 2019

Pořadatelský orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub OK Jihlava (SJI)
Druh závodu:

závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Místo (centrum):

Větrný Jeníkov – budova ZŠ (49.4772133N, 15.4813375E)

Kategorie:

D/H10N, D/H10, D/H12 , D/H14, D/H16, D/H18, D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45,
D/H55, D/H65, HDR, P (příchozí)
Tratě D/H10N a HDR jsou značeny fáborky.

Vklady:

dle Prováděcích předpisů k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu v roce 2019

Přihlášky:

do neděle 6. 10. 2019 přes přihlašovací systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz)
Po tomto termínu do úterý 8. 10. za vklady zvýšené o 50 %. Později za příplatek 100 %
a jen dle možností pořadatele (neregistrovaní +50 %, kategorie HDR a P bez příplatku).
Nouzově e-mailem na SJIprihlasky@seznam.cz.

Platby:

Veškeré platby startovného uhraďte na účet OK Jihlava č. 4050005967 / 6800
(Sberbank CZ). Variabilní symbol uveďte 19xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře
ČSOS.

Prezentace:

v centru závodů v den konání 8:30 - 9:15 hod.

Vzdálenosti:

parkování – centrum: do 1.000 m
centrum – start: do 2.500 m
centrum – cíl: do 2.500 m
(cesta na start vede kolem cíle – možnost odložení věcí)

Systém ražení:

SportIdent, krabičky nebudou nastaveny na bezkontaktní ražení, v posledním
startovním koridoru bude možnost vypnutí SIAC.
Každý čip může být použit v závodě pouze jednou.
Zapůjčení čipu SportIdent: 30 Kč, požadavek uveďte v ORIS.

Start 00:

intervalový, 10:00

Terén:

zvlněný vysočinský les, porostově velmi různorodý (hustníky, paseky)

Mapa:

Roháč – východ, stav jaro 2019, hl. kartograf Z..Rajnošek, měřítko 1:10.000
pro všechny kategorie, E 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapa nebude upravena
vodovzdorně (PE obal k dispozici na startu)

Časy vítězů:

dle Přílohy č. 1 Soutěžního řádu soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu

Informace:

Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel.: 606 621 490

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Oblasti Vysočina
v orientačním běhu a Prováděcích předpisů k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním
běhu v roce 2019

Protesty:

s vkladem 200 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu nebo poštou (Aleš Petráček,
Březinova 129, Jihlava, alespetracek@seznam.cz)

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Aleš Petráček (R1)
stavitel tratí: Petr Kaňák (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., Občanského zákoníku. 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.

Aleš Petráček
hlavní rozhodčí

Eva Dokulilová
ředitelka závodů

