
R O Z P I S 
Oblastní žebříček Valašské oblasti 2020, veřejné závody jednotlivců v orientačním běhu 

5.OŽ - Mistrovství oblasti na krátké trati, rankingový koeficient 1,00 
6.OŽ ve sprintu, rankingový koeficient 1,00 

Pořádající orgán     Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast. 

Pořádající subjekt   GIG - GIGANT Orienteering, HLV - KČT-OB Holešov. 

Datum          neděle 4.10.2020 . 

Druh závodu          5.OŽ - OM krátká trať - závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol. 

         6.OŽ - sprint - závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol. 

Centrum závodu     krátká trať - Myslivecká chata Přílepy WGS84: N 49°19.13308', E 17°37.96380'. 

         sprint - areál atletického stadionu v Holešově WGS84: N 49°20.08448', E 17°35.27842'. 

Parkování         krátká trať - u myslivecké chaty v centru a v okolí, sprint - parkoviště u koupaliště a okolí. 

Prezentace         krátká trať - 8:30-9:30 hod., možno provést prezentaci i pro sprint, sprint - 14:00-14:30 hod. 

Vzdálenosti        krátká trať: centrum - parkování do 1 km, centrum - start do 2 km, centrum - cíl do 500 m. 

         sprint: centrum - parkování do 200 km, centrum - start do 300 m, centrum - cíl do 300 m. 

Start 00        krátká trať  - 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny. 

         sprint  - 15:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny. 

Kategorie         D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, 

         H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, P, T, 

                                 HD10N, HDR - fáborkovaná trať, libovolný start, P - jednoduchá trať, libovolný start. 

         Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Přihlášky                    1. termín do pondělí 28.9.2020 23:59:59 hod., 2. termín do pondělí 29.9.2020 16:00 hod. navýšení  
                                    vkladu o 50%, vše výhradně přes ORIS. Neregistrovaní pomocí odkazu Jednorázová přihláška na  
                                     KT stránka závodu ZDE a sprint ZDE. Přihlášky e-mailem nebudou akceptovány. 
                                     U prezentace budou možné omezeně pouze dohlášky kategorie HDR a P-podle počtu map, změna 

 jména v rámci kategorie nebo změna SI čipu. 
Vklady         stejné vklady pro oba závody, kategorie DH10-14, DH10N, HDR - 60 Kč, ostatní kategorie - 120 Kč 
         půjčovné SI kontaktní - 40 Kč (mimo žactvo), při ztrátě čipu úhrada 900 Kč. 

         Vklady zasílejte na účet číslo: 2400207368/2010. VS použijte 410xxxx, xxxx je čtyřmístné číslo  
         oddílu dle adresáře ČSOS. 

Mapa          krátká trať - Hrádek 8/2020, M=1:10 000, E=5 m, autor Petr Matula, tisk mapy na papíru pretex.       
         sprint - Trojzubec 8/2020 M=1:4 000, E=2 m, autor Roman Zbranek, tisk mapy na papíru pretex. 

Terén          Krátká trať - středoevropský, průběžný, kopcovitý s množstvím cest. 

         Sprint - zámecký park a intravilán Města Holešova. 

Ražení          elektronický systém SPORTident, jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! SI jednotky i  
         cílová jednotka budou nastaveny na „bezkontaktní“ způsob ražení. 

Ochrana osobních údajů     Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem   
                      v nezbytně nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového materiálu k propagaci         
          závodů v OB.  

Funkcionáři         ředitel závodu: Antonín Peška-R3, hlavní rozhodčí: Petr Kunz-R3, stavitel tratí KT: Martin Kunz-R2, 

                                  stavitel tratí sprint:  Lukáš Hovorka-R2. 

Protesty         Písemné protesty doložené vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.    
          Adresa pro písemné protesty: Antonín Peška, Holajka 1018/4, 769 01 Holešov. 

Předpis          Závod bude probíhat dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Valašské oblasti, sekce OB. 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Valašské oblasti dne 7. září 2020. 

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky a společnost Lesy pod Hostýnem, s.r.o., 
prosíme o ohleduplné chování. 

 

V Holešově dne 7.9.2020                 Antonín Peška - ředitel závodu, Petr Kunz - hlavní rozhodčí 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5865
https://oris.orientacnisporty.cz/Klub?id=1512
https://oris.orientacnisporty.cz/Klub?id=41
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5639
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5639
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5638

