Orientační sporty Písek z.s.

3.10.2020 - ROZPIS

závod jihočeského žebříčku na krátké trati
VII. ročník Pimonova kufru
Datum konání:

sobota 3.10.2020

Poř. orgán:

Jihočeská krajská asociace ČSOS

Poř. subjekt:

Orientační sporty Písek (OPi)

Shromaždiště a Za obcí Nový Dvůr u Písku - viz přiložená mapka na konci Rozpisu nebo zde.
parkoviště:
Prezentace:

V centru závodu 12:30 – 13:30.

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75
DF, HF
HDR - rodiče s dětmi
P – trať pro příchozí

Předpokládané
časy vítězů:

Dle soutěžního řádu.

Přihlášky:

První termín do 27.9.2020 včetně; online na ORISu; výjimečně použijte
e-mail info@os-pisek.cz (přihláška přes email je platná až po potvrzení).
Druhý termín za zvýšené startovné o 50% do 28. 9. 2020.
Později či na místě libovolně do kategorií veřejného závodu; do kategorií jihočeského
žebříčku jen do počtu vypsaných vakantů a za dvojnásobné startovné.
Zvýšené startovné po termínu neplatí pro kategorie P, HDR, HF a DF.

Vklady:

Základní startovné pro první termín přihlášek je kategorie HDR, HDF, HD10-14 50 Kč, pro
ostatní kategorie 100 Kč.
Vklady zašlete v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 7288864001/5500, (Raiffeisen
Bank), jako VS uveďte “923<číslo oddílu>”.
Startovné bude možné uhradit i na místě, ale výrazně nám pomůžete, pokud startovné
zaplatíte převodem před závodem.

Vzdálenosti:

shromaždiště – start
shromaždiště – cíl

cca 1100 m
cca 500 m

Orientační sporty Písek z.s.
Mapy:

Ostrý vrch (dle ISOM2017), stav jaro 2018, revize srpen 2020, e=5m, měřítko 1:10 000
Autoři: Milan Bílý, Jiří Vištejn
Mapy jsou vodovzdorně upravené (Pretex).
Písecké hory, jako většina českých lesů, jsou zasaženy kůrovcovou kalamitou. Rychlost
vzniku světlin, oplocenek popřípadě nově vyjetých cest je větší než naše schopnost změny
zanášet do mapy. Chtěli bychom vás poprosit o shovívavost, protože je dost pravděpodobné,
že na nějakou takovou novotu v lese narazíte a na mapě ji budete hledat marně.

Terén:

Hospodářsky využívaný smíšený les podhorského charakteru s množstvím terénních detailů,
množstvím kamenů a skalek. Porostově rozmanitý od rychlého bukového lesa přes jehličnaté
lesy s travnatým podrostem či spadanými větvemi, hustníky všech odstínů zelené až po
zarostlé paseky „vodňanského typu“.

Start:

intervalový – čas 00 = 14:00 hod.

Systém ražení:

SportIdent – pouze kontaktní ražení; možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč

Hlavní
funkcionáři:

ředitel závodu:
Petr Sobotka (R3)
hlavní rozhodčí: Petr Bečvář (R3)
stavba tratí:
Tereza Hošková (R2)

Informace:

Na webu závodu  nebo info@os-pisek.cz

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB.

Protesty:

Podávejte písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel
OB čl. 26. 1 osobně. Protesty podle čl. 26. 2 poštou na adresu Orientační sporty Písek,
Harantova 1198/38, 39701 Písek.
Protesty proti startovním či výsledkovým listinám podávejte mailem na adresu
info@os-pisek.cz.

Školka:

Není k dispozici.

Občerstvení:

V cíli voda. Na shromaždišti bude stánek s občerstvením (studené a teplé nápoje, bábovky,
párky).

Ochrana
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: Přihlášením se na tento závod každý
osobních údajů účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v
(GDPR):
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., Občanského
zákoníku. 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.
Ostatní:

Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody.
Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.

Orientační sporty Písek z.s.

Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek!

