Rozpis závodu
9. - 11. závod Oblastní soutěže – Západ

Pořadatel:

TJ Slovan Karlovy Vary z.s., oddíl orientačních sportů

Datum:

8. - 9.6.2019

Druh závodu: so dopol – krátká trať
so odpol – městský sprint
ne – klasická trať
Centrum:

so dopol, ne
areál Vítkova Hora, GPS 50.2043522N, 12.8950183E
so odpol
1.České gymnázium Karlovy Vary, GPS 50.2338N, 12.8882E

Kategorie:

oblastní žebříček - DH10F(děti bez doprovodu), DH10, 12, 14, 16, 18, 20, 21,
35, 45, 55, 65, H75 (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ZČO)
tratě pro začátečníky - ZF(fáborky 2km), Z1(začátečníci, 1,5km), Z2(3km) –
neděle, Z3(4km) – sobota. Na tratích pro začátečníky je možná účast i
v malých skupinkách. Pořadatel neměří dosažený čas.

Přihlášky:

Do 2.6.2019 přes systém ORIS. Po termínu dvojnásobné startovné, dle
možností pořadatele. Startovné splatné v hotovosti při prezentaci. Pro
neregistrované závodníky možno přihlásit na email:
jana.kubinova@haberzettl.cz

Prezentace:

So dopol 8:00 – 9:00 v centru závodu Vítkova hora
So odpol 14:00 – 15:00 v centru závodu Gymnázium Karlovy Vary
Ne 8:30 – 9:00 v centru závodu Vítkova hora

Vklady:

So krátká + Ne klasika
žactvo – 50,-Kč
ostatní – 70,-Kč
So sprint
žactvo – 60,-Kč
ostatní – 80,-Kč

Ubytování:

tělocvična Gymnázium Karlovy Vary ze soboty na neděli, cena 70,-Kč/osoba.
Požadavek uveďte v přihlášce.

Start 00:

So krátká 10:00
So sprint 16:00
Ne 10:00

Ražení:

Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce.
Půjčovné 40,-Kč/čip/závod, ztráta čipu 800,-Kč.

Mapa:

Sobota i neděle – KOLOVÁK 1:10 000, E=5m, stav aktualizace 5/2019, není
vodovzdorně upraveno
Sprint – Drahovice 1:4000, E=5m, stav nová 5/2019, není vodovzdorně
upraveno

Terén:

Zvlněný s různými druhy porostu. Sprint v městské zástavbě a přilehlých
loukách.

Protesty:

Písemně s vkladem 100,-Kč, dle platných pravidel OB

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, startovní listiny a výsledků na webu závodů a 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 výslovně fotografovi.
Pořadatelé:

ředitel závodu: Kateřina Eretová
hlavní rozhodčí: Mária Žandová R3
stavitelé tratí: SO krátká – Gabriela Savičová, Marek Štěrba
SO sprint – Jan Dítko
NE – Jaroslav Kubát

Sponzoři:

