Rozpis
6. závod Hanáckého žebříčku jaro
závod rankingu – koeficient 1,00
Memoriál Věry Tišnovské
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Pořádající subjekt:

OOB TJ Zlaté Hory (ZLH)

Datum:

sobota 25. 5. 2019

Zařazení do soutěží:

oblastní žebříček Hanácké oblasti – jaro
závod rankingu – koeficient 1,00

Centrum:

Horní Údolí, GPS: 50.2174022N, 17.3493261E

Typ závodu:

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

Program:

9:30 – 10:30
11:00
14:30

Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C D55C, D65C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
HDR (smajlíci☺, děti s doprovodem)

prezentace
start 00
předpokládané vyhlášení výsledků

HD10N (smajlíci☺, bez doprovodu)
P – příchozí (jednoduchá, cca 2,5 km, na úrovni D12C),
Přihlášky:

do neděle 19. 5. 2019 přes systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/
výjimečně na e-mail: mira.ben@centrum.cz

Informace:

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5055
http://www.zlh.banda.cz/
http://www.obhana.cz/
tomek.novotny@gmail.com nebo +420 608 402 088 (Tomáš Novotný)

Vklady:
HDR
P
žactvo
D65C, H65C, H70C
ostatní
půjčovné SI
ztráta čipu

do 19. 5.
50,- Kč
80,- Kč
50,- Kč
80,- Kč
100,- Kč
20,- Kč

do 22. 5.
50,- Kč
80,- Kč
75,- Kč
120,- Kč
150,- Kč
20,- Kč

na místě
50,- Kč
80,- Kč
100,- Kč
160,- Kč
200,- Kč
20,- Kč
700,- Kč

Vklady jsou splatné převodem na účet číslo 2000357631/2010, variabilní symbol číslo klubu
dle adresáře, případně je možno hradit je v hotovosti při prezentaci.

Mapa:

Zámecký pahorek, 1:10 000
E=5 m, stav květen 2018, revize květen 2019
kartograf Petr Mareček, Martin Kratochvíl
pro všechny kategorie vodovzdorně upravena

Terén:

Svažitý horský les s těžkou podložkou, s ojedinělými terénními detaily a skalkami.
Donedávna porostově pestrý, střídání čistého lesa s hustníkovými pasážemi. Momentálně
poměrně rychle postupuje těžba dřeva, přibývá otevřených pasáží.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
centrum – cíl

Funkcionáři:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Ražení:

elektronicky – SportIdent, krabičky budou nastaveny na kontaktní způsob ražení

Protesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům na adresu Hana Pavlíková, Ondřejovice 237, 793 76 Zlaté Hory

Občerstvení:

stánek s občerstvením s obvyklým sortimentem

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2019.

do 800 m – podél silnice dle pokynů pořadatelů
do 1 500 m, převýšení do 200 m
do 300 m
Hana Pavlíková, R3
Roman Moskva, R3
Tomáš Novotný, R2

GDPR/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 na webu závodů a
v informačním systém 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
Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte
s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí HO dne 26. 4. 2019.
Hana Pavlíková
ředitel závodu

Roman Moskva
hlavní rozhodčí

