
  

Rozpis  

Mistrovství oblasti štafet  

  

Datum konání:  Sobota 30.3.2019  

Poř. orgán:  Jihočeská krajská asociace ČSOS  

Poř. subjekt:  Orientační sporty Písek (OPI)  

Klasifikace závodu:  Denní závod tříčlenných družstev ve štafetách  

Místo konání:  Dobrá Voda u Českých Budějovic  

Zařazení do 

soutěží:  

Krajský přebor v kategoriích D18, H18, D21, H21. Vítěz přeboru postupuje na MČR  

2018. V rámci přeboru budou hodnoceny pro účely postupu na MČR pouze jihočeské 

oddílové štafety.  

Kategorie:  D18, D21, H18, H21  

MIX 14 (smíšená štafeta, všichni členové do 14 let)  

MIX (smíšená štafeta bez omezení věku, pohlaví a oddílu)  

Omezení účasti:   Mohou startovat libovolné tříčlenné štafety, které se přihlásí v souladu s rozpisem 

závodu.  

Přihlášky:   Prostřednictvím systému ORIS do neděle 24.3.2019. Výjimečně e-mailem na 

vojtik.toto@seznam.cz. Pozdější přihlášky za dvojnásobný vklad. Přihlášky na místě 

prezentace nejsou možné!  

Soupisky nejpozději do úterý 26.3.2019  

Zadání soupisek v den závodu je komplikací a bude zpoplatněno částkou 80,- Kč.  

Startovné:  DH18, DH21     400,-  

MIX                   300,-  

MIX 14  250,-  

Úhrada vkladů:  Na účet klubu Orientační sporty Písek do pondělí 25.3.2019  

7288864001/5500 VS 1902xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS.   

Do zprávy pro příjemce uveďte prosím název oddílu.  

Shromaždiště:  Sportovní areál Dobrá Voda u Českých Budějovic  

Parkoviště:  V místě shromaždiště  

Prezentace:  v centru závodu - 09:00 – 10:00  

Start:  Hromadný start po vlnách, start prvních úseků 14:30  

Systém ražení  Elektronické ražení SportIdent. Nebude umožněno bezkontaktní ražení (SIAC). Čip lze 

půjčit za 40,-/závodník – požadavek uvádějte v přihlášce (nebo e-mailem).  

Vzdálenosti:  shromaždiště – start      0 m  

shromaždiště – cíl          0 m  

Mapa:  Dobrovodské lomy, 1:5000, ekv. 2m, stav jaro 2019, vytvořená podle ISSOM 2007, 

hlavní kartograf Filip Hulec.  

Terén:  předměstská zástavba, parky, příměstský les, vertikálně členité  

Protesty:  Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu.  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5164
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5164
https://mapy.cz/s/3nZjR
https://mapy.cz/s/3nZjR


Předpis:  Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jč. oblasti. Každý účastník 

závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci.  

Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.  

Občerstvení:  V místě shromaždiště, v hospodě.  

WC:  v místě shromaždiště v hospodě.  

Ostatní:  Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené 

škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.  

  

 Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při 

závodě na WWW stránkách závodu a zveřejněním ve sdělovacích prostředcích.  

Funkcionáři 

závodu:  

  

ředitel závodu:   Blažek Václav 

hlavní rozhodčí: Peřina Jan R3 

stavba tratí:        Blažek Vojtěch 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., občanskéhozákoníku. 

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.  


