
Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati
20.6.2020

ROZPIS

Termín: 20.6.2020 (sobota)

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Ředitel závodu: Michal Pobuda (R3)
Hlavní rozhodčí: Petr Nouza (R3)
Stavba tratí: Arnošt Komárek (R3)

Typ závodu: denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol

Shromaždiště: Bílá u Sedla, louka SV od obce
Poloha: 49.0757N, 15.0550E (https://en.mapy.cz/s/gotekopovu)

Start: intervalový, čas 00 = 10:00.

Informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5609,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz

Terén: Velice různorodý v nadmořské výšce 510 – 590 m. Větší část závodního prostoru mírně kopcovatá
v poměrně dobře průběžném lese v oblasti bývalého lomu s nahodile rozmístěnými kameny, skalkami a dalšími
pozůstatky těžební činnosti. Ve zbytku typický vysočinsko-jihočeský les (hustníky, vodoteče, potůčky, rybníčky,
. . . ).

Mapa: Revize mapy Moravův lom
(https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/moravuv-lom-2019),
mapováno 2017–2018, revize 06/2020. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m pro kategorie D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18,
H18, D21C, H21C, D21D, H21D. Pro ostatní kategorie měřítko 1:7 500, ekv. 5 m. Klíč ISOM 2017-2, autor Arnošt
Komárek. Rozměr mapy 297×210 mm (A4). Mapa bude vodovzdorně upravena (tisk na pretex nebo mapník).

Kategorie:

D10N (fáborky), D10∗, D12∗, D14∗, D16∗, D18∗, D20∗, D21C∗, D21D, D35∗, D45∗, D55∗, D65∗

H10N (fáborky), H10∗, H12∗, H14∗, H16∗, H18∗, H20∗, H21C∗, H21D, H35∗, H45∗, H55∗, H65∗, H70∗

HDR – kategorie pro rodiče s malými dětmi (fáborky)
P – volná kategorie pro příchozí a začátečníky (obtížnost H12)

Kategorie zařazené do Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati jsou označeny hvězdičkou.

Kategorie D20 a H20: závodníci ročníku narození 2000 a mladší, kteří chtějí být hodnoceni v těchto kategori-
ích Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati se přihlásí do kategorií D21C, resp. H21C. Pořadí bude určeno
oddělením věkově odpovídajících závodníků z výsledků těchto kategorií.

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina.
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Omezení účasti: Účastnický limit bude roven 90 % aktuálního vládního limitu pro hromadné akce, přednostní
účast na závodě pro registrované v klubech oblasti Vysočina. V případě naplnění limitu budou v pondělí 15.6.
smazány přihlášky dle následujícího pořadí (a pořadí přihlášení): 1. závodníci neregistrovaní v sekci OB ČSOS
ani v zahraničním svazu OB, 2. registrovaní v klubech mimo oblast VYS (včetně zahraničních), 3. přihlášení do
kategorie P, 4. přihlášení do kategorie HDR. Případná volná místa odpovídající 10 % aktuálního vládního limitu,
po odečtení pořadatelů, si vyhrazuje obsadit pořadatel dle vlastního uvážení.

Vklady (základní výše):

Registrovaní v sekci OB
Kategorie ČSOS pro rok 2020 Neregistrovaní
HDR, P 60 Kč 60 Kč
DH10N, DH10–DH14 60 Kč 120 Kč
DH16 – DH65, H70 100 Kč 200 Kč

Půjčení čipu 40 Kč, žactvo (do DH14) a pro HDR zdarma. Za nevrácený čip bude účtován poplatek 800 Kč.

Platby: Vklady za přihlášky vložené v řádném termínu uhrad’te přednostně bezhotovostním převodem tak, aby
byly připsány na účet pořadatele nejpozději ve čtvrtek 18.6.2020. Případně lze platit v hotovosti na prezentaci.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2000045988 / 7940
Variabilní symbol: 444xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu, závod 20.6.

Přihlášky: Do neděle 14.6. (23:59) za základní vklad.
Po tomto termínu již přihlášení není možné (ani do kategorií P a HDR).

Všechny přihlášky výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5609), ne-
registrovaní a zahraniční závodníci mohou využít „Jednorázovou přihlášku“ v ORISu.

Odhlášky a storno poplatky: Za závodníky odhlášené na vlastní žádost (z libovolného důvodu včetně zranění
a nemoci) v pondělí 15.6. a později bude účtována plná výše startovného odpovídajícího datu přihlášení.

Prezentace: 8:30 – 9:15 na shromaždišti. Budou zde řešeny pouze: případné doplatky startovného, odhlášky,
změny čísel čipů, změny jména v rámci kategorie a klubu. Jiné změny ani dohlášky nebudou umožněny. Za
oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Parkování: Osobní automobily v těsném okolí shromaždiště. Bude vybíráno parkovné ve výši 20 Kč / auto.
Parkování autobusů zdarma na zpevněné ploše naproti odbočky k Bílé ze silnice II/128 (49.0771N, 15.0582E
(https://en.mapy.cz/s/gotekopovu), vzdálenost od shromaždiště 200 m po silnici směr Bílá. Dbejte zvýšené
opatrnosti při přecházení silnice II/128.

Vzdálenosti: Parkoviště (auta) – Shromaždiště 0 m
Parkoviště (bus) – Shromaždiště 200 m
Shromaždiště – Start 200 m
Cíl – Shromaždiště 200 m
Cíl – Start 100 m

Školka: Nebude zřízena.

Toalety, občerstvení: K dispozici budou mobilní toalety (toi-toi). Občerstvení vzhledem k okolnostem nebude
zajištěno, ani voda či jiné pití na trati či v cíli. Veškeré tekutiny a kalorie je nutné doplňovat z vlastních zásob.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent, možnost bezkontaktního ražení při použití čipu SIAC. Každý čip lze
během závodu použít nejvýše jednou.
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Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu oblastních soutěží ČSOS 2020 – oblast Vysočina
a Prováděcích předpisů 2020 oblasti Vysočina.

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění) e-mailem na SJHprihlasky@seznam.cz
s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní závod“.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na riziko pádu vyvrácených
pařezů s kořenovým systémem, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou (nejenom) na lesních
cestách a ostatními návštěvníky lesa. Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní
nebezpečí. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se
přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Zákaz vstupu do lesa se psem.

Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem.

Ochrana osobních údajů a fotografování (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.

Konání závodů umožnila obec Číměř (vlastník větší části závodního prostoru),
podnik Lesy České republiky, s. p.

a majitelé a nájemce louky, na které bude umístěno shromaždiště.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území, které spravuje
státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se v nich ohleduplně!

Rozpis: MO Vysočina na krátké trati, 20.6.2020 3

mailto:SJHprihlasky@seznam.cz


Předběžné parametry tratí

Délka Převýšení Délka Převýšení
Kategorie [m] [m] Kontrol Kategorie [m] [m] Kontrol

D10N 1 890 45 8 H10N 1 890 45 8
/ 3 250 / 3 250

D10 2 120 55 10 H10 2 130 55 10

D12 2 290 60 11 H12 2 720 60 11

D14 2 560 60 14 H14 3 090 70 14

D16 3 110 75 13 H16 3 720 110 15

D18 3 720 110 15 H18 4 110 100 17

D21C 4 570 110 19 H21C 5 920 140 21

D21D 3 500 100 15 H21D 4 110 100 17

D35 3 820 95 17 H35 4 890 115 18

D45 3 100 80 13 H45 3 900 100 16

D55 2 350 55 11 H55 3 520 75 16

D65 1 890 40 11 H65 2 560 60 13

H70 1 890 40 11

HDR 2 010 45 9 P 2 450 60 13
/ 3 250
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