ROZPIS
Mistrovství oblasti Vysočina ve sprintu, Telč
Pořádající subjekt: TJ Růžená, z.s., oddíl orientačního běhu (RUZ)
Centrum: Víceúčelový sportovní areál Batelovská 272, Telč
http://www.ccdynamotelc.cz/batelovska.htm; https://mapy.cz/s/jomatotaho
Datum: sobota 20. 6. 2020
Druh závodu: jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem
Ředitel závodu - Zdeněk Kubálek, R3
Hlavní rozhodčí - Hana Polednová, R3
Stavitel tratí – Eva Kubešová, R3
Kategorie dle soutěžního řádu oblasti Vysočina:
D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65, H10, H10N, H12, H14, H16, H18,
H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, H70, HDR, P (tréninková trať s obtížností DH12)
Tratě D10N, H10N a HDR jsou značené fáborky.
Kategorie HDR + P: Závodníci startují v libovolném čase, nejdéle však do startu posledního
závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu.
Časy vítězů:

předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina;
předpokládané délky tratí budou zveřejněny do 12. 6. 2020; po závodě neproběhne
vyhlášení vítězů, a to ani v žákovských kategoriích

Přihlašování: přednostně přes systém ORIS do 14. 6. 2020; nouzově zasláním požadavku na emailovou adresu: prihlaskyruz@seznam.cz. Podmínka platí i pro kategorie P a HDR,
přihlášení později nebo na místě nebude možné.
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 3. přihlášení do kategorie P, 4.
přihlášení do kategorie HDR. Případná volná místa odpovídající 10 % aktuálního
vládního limitu, si vyhrazuje obsadit pořadatel dle vlastního uvážení. Přihlášky na
místě nebudou možné.
Výše vkladů:

dle prováděcích předpisů oblasti Vysočina, nastaveny v ORISu, startovné zasílat
POUZE na bankovní účet 670100-2213403224/6210, Variabilní symbol: xxxx, kde xxxx

je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře), zpráva pro příjemce: zkratka oddílu;
platby musí být připsány na účet nejpozději do čtvrtka 18.6.2020
Prezentace:

v centru 14:30 - 15:15 hod. předpokládá se pouze půjčování čipů, řešení změn čísla
čipu apod.; přihlášky na místě či změny kategorií nebudou možné

Půjčení čipu:

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

Start: 00 = 16:00 hod.
Parkování:
1. Centrální parkoviště na Sádkách, https://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/parkoviste1/centralni_parkoviste_na_sadkach (parkovné dle ceníku - parkovací automat. Osobní
automobil 40 Kč/3 h; autobus 300 Kč/3 h)
2. 17 míst zdarma před budovou MěÚ (za centrálním parkovištěm)
3. Centrum excelence Telč (cca 30 míst zdarma: https://mapy.cz/s/madakagagu
Vzdálenosti:
 Parkoviště 1. + 2. - centrum: 450 m
 Parkoviště 1. + 2. - start: 300 m
 Parkoviště 1. + 2. - cíl: 500 m
 Parkoviště 3. - centrum: 200 m
 Centrum - start: 650 m
 Centrum - cíl: 950 m
Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI čip nesmí být
v závodě použit vícekrát. Kontroly budou nastaveny pro bezkontaktní způsob ražení.
Mapa: TELČ, 1 : 4 000, E = 2,5 m, mapoval: Jan Fátor (2014), revize: Petr Gregor (05/2020), mapový
klíč: ISSprOM 2019, Rozměr: A4
Mapy budou vodovzdorně upraveny (Pretex).

Terén: městská zástavba (historické centrum), park. Pro celé historické centrum platí ZÁKAZ
VSTUPU před závodem!

Školka: nebude k dispozici
Šatny: pouze vlastní dopravní prostředky a venkovní prostředí shromaždiště/parkoviště
Toalety, občerstvení: K dispozici budou menší nouzové toalety v areálu. Občerstvení nebude
zajištěno, ani voda či jiné pití na trati či v cíli.
Restaurace a občerstvení v Telči:
 Restaurace Na Kopečku
 Restaurace u Hraběnky
 Restaurace Antoň
 Restaurace Panský dvůr
 Camp u Roštěnky

Protesty: případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na emailovou adresu prihlaskyruz@seznam.cz; protesty v průběhu závodu předkládejte hlavnímu
rozhodčímu s vkladem 200,- Kč
Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny
a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské
fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, propagaci OB atd. v souladu s § 89
zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte tuto skutečnost fotografovi.
Další informace: hanapolednova@seznam.cz, mobil: 725 280 890

