
Závod Ligy Vysočiny a Jihočeského žebříčku
4.10.2020

ROZPIS

Termín: 4.10.2020 (neděle)

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

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

Ředitel závodu: Michal Pobuda (R3)
Hlavní rozhodčí: Jiří Parkan (R3)
Stavba tratí: Jan Beneš (R2)

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

Shromaždiště: Staňkov, Penzion Medenice
Poloha: 48.9427000N, 14.9510000E (https://en.mapy.cz/s/botoracopu)

Start: intervalový, čas 00 = 11:00.

Informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5615,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz

Terén: Středně členitý terén v nadmořské výšce 470 – 510 m, většinově poměrně dobře průběžný v pohraničním
borovém lese. Průběžnost snižuje pouze všudepřítomné borůvčí. V několika částech závodního prostoru se
nacházejí četné terénní tvary, skalky a balvany. Prostor je prakticky nedotčen kůrovcovou těžbou.

Mapa: Medenice (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/medenice-2020),
mapováno v létě 2019, revize 08/2020. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m pro všechny kategorie. Klíč ISOM 2017-2, autor
Jan Beneš. Rozměr mapy 297×350 mm (menší A3). Mapa bude vytištěna na voděodolný materiál pretex.

Kategorie:

D10N (fáborky), D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65, D75

H10N (fáborky), H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, H70, H75

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

Kategorie D10N, H10N, D21C a H21C odpovídají postupně kategoriím DF, HF, D21 a H21 závodů Jihočeského
žebříčku.

Kategorie D20 a H20: závodníci ročníku narození 2000 a 2001, kteří chtějí získat body v těchto kategoriích Ligy
Vysočiny, resp. Jihočeského žebříčku se přihlásí do kategorií D21C, resp. H21C. Body budou určeny oddělením
věkově odpovídajících závodníků z výsledků těchto kategorií.

Kategorie D21D, H21D, H70 pouze pro Ligu Vysočiny. Nebude bodováno v Jihočeském žebříčku.

Kategorie D75 a H75 pouze pro Jihočeský žebříček. Nebude bodováno v Lize Vysočiny.

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina, kategorie D75
a H75 dle směrných časů Soutěžního řádu Jihočeského KS ČSOS.
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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 – DH75 100 Kč 200 Kč

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

Platby: Vklady za přihlášky v 1. a 2. termínu musí být uhrazeny bezhotovostně tak, aby byly připsány na účet
pořadatele nejpozději ve čtvrtek 1.10.2020. Pouze doplatky za dodatečné e-mailové přihlášky zaslané a potvrzené
ve středu 30.9.2020 či později bude možné hradit v hotovosti na prezentaci.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2000045988 / 7940
Variabilní symbol: 555xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu, oblast 4.10.

Přihlášky: Do neděle 27.9. (23:59) za základní vklad,
do úterý 29.9. (23:59) za základní vklad navýšený o 50 %.
Od středy 30.9. pouze výjimečně a dle možností pořadatele (do počtu objednaných map)
za dvojnásobek základního vkladu.

Vklad pro kategorie P a HDR vždy v základní výši. Pro tyto kategorie bude připravena větší, nikoliv však
neomezená rezerva map. Na shromaždišti nebude možnost dotisku map. Pokud chcete mít jistotu startu,
přihlašte se i do těchto kategorií nejpozději v úterý 29.9.

Všechny přihlášky výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5615), ne-
registrovaní a zahraniční závodníci mohou využít „Jednorázovou přihlášku“ v ORISu.

Od 30.9. přihlášky pro všechny pouze e-mailem (SJHprihlasky@seznam.cz). E-mailové přihlášky lze zasílat do
pátku 2.10. (8:00) (později zaslané maily nemusí být před závodem vůbec přečteny). E-mailová přihláška je
platná po jejím potvrzení.

Odhlášky a storno poplatky: Za závodníky odhlášené (z libovolného důvodu včetně zranění a nemoci)
v pondělí 28.9. a později bude účtována plná výše startovného odpovídajícího datu přihlášení.

Prezentace: 9:30 – 10:15 na shromaždišti. Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Parkování: Osobní automobily v těsném okolí shromaždiště pro většinu závodníků. Později dorazivší závodníci
však mohou být odkloněni na parkovací místo vzdálené do 1 000 m od shromaždiště. Parkovné nebude vybíráno.

Parkování autobusů bude upřesněno individuálně. Oddíly (jiné než CHT), které mají v úmyslu přijet autobusem
prosíme, aby nám tento záměr sdělily vhodnou formou (ústně nebo mailem) co nejdříve, nejpozději 14 dnů před
závody (děkujeme).

Vzdálenosti: Shromaždiště – Start 700 m
Cíl – Shromaždiště 250 m
Cíl – Start 950 m (nutno projít přes shromaždiště)

Školka: Nebude zřízena.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent, možnost bezkontaktního ražení při použití čipu SIAC. Každý čip lze
během závodu použít nejvýše jednou.

Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu oblastních soutěží ČSOS 2020 – oblast Vysočina
a Prováděcích předpisů 2020 oblasti Vysočina.
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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.

COVID: Pořadadel si vyhrazuje právo dodatečně posunout čas 00 na 10:00 (bylo by oznámeno nejpozději v
pokynech), či omezit účast, bude-li to nutné s ohledem na aktuální nařízení příslušných orgánů. Přednostní
právo účasti budou v takovém případě mít závodníci registrovaní v klubech oblasti Vysočina a Jihočeské oblasti
přihlášení v 1. termínu do soutěžních kategorií (všechny mimo P a HDR).

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 Správa CHKO Třeboňsko,
podnik Lesy České republiky, s. p.,
a provozovatel Penzionu Medenice.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území,
které je současně chráněnou krajinnou oblastí

a které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se v nich ohleduplně!
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mailto:SJHprihlasky@seznam.cz

