
Jizerský klub OB Frýdlant, oddíl orientačního běhu

Rozpis
4. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim

12. závod Ještědského žebříčku dospělých a poháru družstev žactva a veteránů
rankingový (koeficient 1,00) a veřejný závod

Pořadatel:  Jizerský klub OB Frýdlant, oddíl orientačního běhu (FYD)

Datum: sobota  19.10.2019

Druh závodu: závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem

Kategorie:                     H10, 12, 14, 16, 18, 20, H21L, H21K, H35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
                                     D10, 12, 14, 16, 18, 20, D21L, D21K,  D35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75

kateg. náborové H10L, D10L fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR fáborkovaná trať pro děti s doprovode

kategorie příchozích P trať na úrovni H12
kategorie tréninková T trať na úrovni H16
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro klasickou trať

Vklad:                     HD10L, HDR, P    90,-Kč/os
                  HD10-14, HD65-80          110,-Kč/os
                  HD16 – HD65, T  130,-Kč/os
                  zapůjčení SI-čipu    40,-Kč/os 

                                    V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu bude požadována náhrada 700 Kč/ks.

Vklady uhradit do 12. 10. 2019 na účet č. 177157273/0600,
variabilní symbol xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře.

Přihlášky: přes přihlašovací systém ORIS do 12.10.2019. Výjimečně na mmachackova@seznam.cz (při-
hláška platná po potvrzení příjmu). 
Dohlášky na místě pouze do počtu vakantů za dvojnásobné startovné (mimo kategorií HDR, HD10L, P a
T).

Shromaždiště:  louka západně od silnice Frýdlant – Višňová.
                           Souřadnice: 50.9354136N, 15.0557703E.

Parkování: Dle pokynů pořadatele na louce u shromaždiště za poplatek 20,- Kč

Šatny: vlastní dopravní prostředky, oddílové stany

Prezentace:  9.00 – 10.00 hod. na shromaždišti

Start: 00 = 11:00, intervalový (kategorie HDR, P, T startují kdykoliv v čase 00 - 60).

Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště 0 m, shromaždiště – start do 800 m, 
                      cíl – shromaždiště do 1000 m.

Systém ražení: SPORTident kontaktní ražení
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Mapa:  Harta nad  tunelem  1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2019, mapový klíč ISOM 2017, formát A4
             - mapoval:  Josef Rančák - jaro  2019 
             - mapa je tištěna na laserové tiskárně a není vodovzdorně upravena

Terén:  podhorský

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu Jiří Havel, hlavní rozhodčí Libor Bednařík,
                                 stavitel tratí Jaromír Mráz

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč 
                 Libor Bednařík, Aloizina výšina, Liberec ( libe@post.cz )

Upozornění :  - všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
                        - provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru závodů je možno pouze se
                          souhlasem ředitele závodu

Ochrana osobních údajů:  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě
přihlášky,  startovky a výsledků na webu závodů,  v  informačním systém
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, pro propagaci klubu, z vyhlašování
výsledků,  z  průběhu  závodu,  doběhu  do  cíle  ap..  V  případě,  že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a prováděcích 
předpisů k soutěžím JO sekce OB ČSOS pro rok 2019

Rozpis byl dne 30. 9. 2019 schválen předsedou Ještědské oblasti.

                                              

 Omluva všem za opožděné vyvěšení rozpisu
. 
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