
3. závod Ligy Vysočiny  - podzim 2020 

ROZPIS 

 

Pořádající subjekt:  Sportovní klub Chotěboř, z.s. 

Centrum:  Dobkov  - kulturní dům 

Datum:   12. 9. 2020 

Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím 

kontrol a intervalovým startem 

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, H21H, H35, H45, H55, H65, H70 

 P, HDR 

 Tratě H10N, D10N, HDR jsou značené fáborky. 

Časy vítězů:  Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina 

Přihlašování: Přednostně přes systém ORIS, nouzově zasláním na emailovou adresu 

prihlasky@skchotebor.cz 

1. termín přihlášek 6.9.2020 23:59, 2. termín přihlášek 8.9.2020 23:59 za 

zvýšení vkladu o 50%. Po termínu velmi omezeně za dvojnásobné startovné. 

Do kategorií HDR a P lze přihlásit na místě za nezvýšené startovné. 

Odhlášení po 1. termínu přihlášek lze provést do čtvrtka 10.9.2020 23:59 za 

storno poplatek 30Kč. 

V případě omezení daných platnými epidemiologickými opatřeními bude 

přihlíženo k pořadí přihlášek, přednost mají závodníci registrovaní v Oblasti 

Vysočina. 

Výše vkladu: Dle prováděcích předpisů Oblasti Vysočina, nastaveny v ORISu, startovné 

zasílat na bankovní účet číslo 579309524/0600, přihláška neregistrovaných 

závodníků bude akceptována pouze po zaplacení startovného předem.  

Prosíme o včasné zaplacení startovného.  

Prezentace:  V centru závodu od 8:30 do 9:30. 

Start:   00 = 10:00, intervalový 

Vzdálenosti:  parkoviště  - centrum … do 100 m 
   centrum – start … 900 m 
   centrum - cíl… 900 m 
 

http://mapy.cz/turisticka?x=15.6713&y=49.6973&z=14&source=coor&id=15.6713%2C49.6973&q=49.6973N%2015.6713E
mailto:prihlasky@skchotebor.cz


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:   U LETIŠTĚ  1:10 000, pro veteránské kategorie od DH45 1:7 500,  
E-5 m pro všechny kategorie  

   mapoval: Jan Picek, stav 9/2020, mapový klíč ISOM 2017-2 
   mapy budou vodovzdorně upraveny 
 
Terén:   Typický vysočinský,  porostově rozmanitý, s hustou sítí komunikací. 

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte 

na emailovou adresu: ob@skchotebor.cz ; protesty v průběhu závodu 

předkládejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč. 

Funkcionáři: ředitel závodu – Hana Paulová 

 hlavní rozhodčí – Lenka Šťastná R3 

 stavitel trati – Jan Picek R1 

Kontakt:   Další informace na emailu prihlasky@skchotebor.cz  
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