Český pohár štafet, Česká liga klubů

25. 9. 2022

ROZPIS
Vážení závodníci, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční závodní víkend orientačního běhu, který
se skládá ze sprintu a dvou štafetových závodů. Sobotní sprint a nedělní štafety pořádá OOS TJ
Spartak Vrchlabí a sobotní štafety pořádá SK Studenec. Vámi právě otevřený bulletin se věnuje
nedělním štafetám, které se konají 25. 9. 2022 v lesích u obce Vítězná.
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Český poháru štafet, Česká ligy klubů
Vítězná 25.9.2022
Datum konání
neděle 25.9.2022, start 00 = 10:00
Pořádající orgán
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt
OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Typ závodu
Tříčlenné štafety
Shromaždiště
Louka u obce Záboří, Vítězná (50.4781042N, 15.8195536E)
Start
Po vlnách, hromadný pro první úsek
00 = 10:00
Prostor závodu
Lesní komplex mezi Huntířovem a Zábořím
Terén závodu
podkrkonošský mírně zvlněný terén, většinou dobře průběžný, místy s pasekami a hustníky, se
střední sítí komunikací; mnoho terénnímích detailů – kupky, jámy, prohlubně a rýhy; v
některých částech samostatné skalky, kameny i kamenná pole
Kategorie
Český pohár:
Veřejný závod:
Veřejný závod jednotlivců:

D18, D21, H18, H21
D12, H12, D14, H14, D135, H135, H165, MIX
(v kategorii MIX nezáleží na věku ani pohlaví)
T (cca 5 km)

Prezentace
Prezentace do závodu štafet bude probíhat od 8:30 do 9:30 na shromaždišti.
Do veřejného závodu se lze dohlašovat do 11:00 nebo do vypotřebování map.
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Vklady
D18, D21, H18, H21 – 750 Kč
DH12, DH14, DH135, H165, MIX – 600 Kč
T – 150 Kč
Vklady zaslat na účet 181558256/0300 s VS 2727XXXX (XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS).
Přihlášky
První termín do 11. 9. 2022 23:59 přes IS ORIS
Druhý termín do 18. 9. 2022 23:59 přes IS ORIS za zvýšený vklad
Veřejný závod jednotlivců:

Přihlašování probíhá přes informační systém ORIS (odkaz níže).
Pro neregistrované je třeba zvolit „jednorázovou přihlášku“.
První uzávěrka přihlášek:
18. 9. 2022 23:59
Druhá uzávěrka přihlášek: v den závodu do 11:00 nebo
do vyčerpání map

Soupisky
Do soboty 24.9.2022 do 19:00 přes IS ORIS
Vzdálenosti
Parkoviště auta – shromaždiště: do 200m
Výstup bus – shromaždiště: 500m (P bus do 2km)
Shromaždiště = start = cíl
Mapa
1:10000, e=5m, formát A4, mapoval Tomáš Leštinský, stav říjen 2020, revize léto 2022, mapový
klíč ISOM 2017-2, vodovzdorně upravena (z čistého plastu)
Stará mapa prostoru
Systém ražení
Sportident – bezkontaktní
Funkcionáři
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí

Daniel Hrdinka (R2)
Jan Fátor (R1)
Vlastimil Polák (R2)

Protesty
písemně doložené vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 25.1, podle čl. 25.2 na adresu vybor@oos-vrchlabi.cz

3

Český pohár štafet, Česká liga klubů

Informace
ORIS
Web závodu
Facebook
Instagram
Kontakt
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https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5561
https://www.oos-vrchlabi.cz/cp2022
Český pohár štafet, Česká liga klubů
ob_dknl2022
dan.hrdinkatu@gmail.com

Ubytování
Ze soboty na neděli bude pořadatel nabízet dvě varianty přespání. Bude možnost si ho přihlásit
jako doplňkovou službu v systému ORIS. Přihlašování bude součástí sobotních štafet.
Časy vítězů
Řídí se Soutěžním řádem soutěží sekce OB ČSOS pro rok 2022.
Předpis
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích předpisů k
soutěžím sekce OB pro rok 2022.
Upozornění
• každý startuje na vlastní nebezpečí
• propagace závodů zdarma, ostatní prodej a propagace pouze po předchozí domluvě
• školka nebude

GDPR
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v
rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu
závodů, v informačním systému 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 (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 2. 8. 2022.
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Partneři
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