3. ZÁVOD LIGY VYSOČINY - PODZIM 2020
POKYNY
Pořádající subjekt:

Sportovní klub Chotěboř, z.s.

Datum:

12.9.2020

Centrum:

Prezentace:

Dobkov - kulturní dům

V centru závodu od 8:30 do 9:30.

Prosím na prezentaci posílejte vždy jen jednoho určitého zástupce
oddílu. Pokud máte dohlášky, neváhejte psát do páteční večera email na
prihlasky@skchotebor.cz, pro změny či upřesnění čísel čipů pište až do
sobotního rána 9:00, ať nemusíte zbytečně chodit na prezentaci. Po
potvrzení emailu bude požadavek vyřízen.
Zapůjčení SI čipu za poplatek 40,-Kč, pro kategorie žactva včetně HDR je
zapůjčení čipu bezplatné.

Vzdálenosti:

Parkování:

Časy vítězů:

Popisy kontrol:

Způsob ražení:

Start:

Dohlášky do kategorií možné jen omezeně dle možností pořadatele a za
dvojnásobné startovné (kromě kategorií HDR a P, pro něž bude připraven
dostatečný počet map).
parkoviště – centrum … do 100m

centrum – start 900m, značeno modrobílými fáborky

centrum – cíl 900m (start i cíl jsou na stejném místě, cesta je sjízdná pro
kočárky)

Dle pokynů pořadatelů v bezprostředním okolí centra závodu. Parkovné
nebude vybíráno.

Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina, délky tratí jsou
zveřejněny v ORISu.

K samoobslužnému odběru v centru závodu.

Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI čip
nesmí být v závodě použit vícekrát. Kontroly budou nastaveny pro
bezkontaktní způsob ražení. Závodník je povinen v prvním koridoru
provést vymazání čipu, ve druhém koridoru vymazání zkontrolovat.
Kategorie HDR a P orazí při startu startovací jednotku. V případě poruchy
jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením
kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je
závodník povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude
brán zřetel. V cíli se razí cílová jednotka. Závodník je povinen vyčíst svůj
čip v centru závodu, a to i v případě, že závod nedokončí.
00 = 10:00, intervalový

Závodníci kategorií HDR a P startují v libovolném čase, nejdéle však do
času startu posledního závodníka ostatních kategorií. Trať kategorií HDR,
DH10N je značena červeno-bílými fáborky.

Cíl:
Časový limit:

Mapa:

Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího
závodníka. Mapy se v cíli neodevzdávají, prosím dodržujte zásady fair
play.
90 minut pro všechny kategorie

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:
Výsledky:

Převlékání:
WC, mytí:

Občerstvení:
První pomoc:
Protesty:

Funkcionáři:
Jury:

Kontakt:

Tratě se často kříží, proto doporučujeme dávat pozor na správné pořadí
kontrol.

Typický vysočinský, porostově rozmanitý, s hustou sítí komunikací. V lese
probíhá těžba. Mapa byla revidována před týdnem, nicméně je možné, že
během posledního týdne vznikly nové paseky.

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné výsledky
budou zveřejněny v ORISu. Všechny děti z kategorií HDR a HD10N
dostanou drobnou cenu při vyčítání výsledků. Vyhlášeni budou první tři
závodníci v kategoriích HD10N, HD10-HD14 a zároveň v kategoriích
DH21C. Vyhlášení výsledků proběhne co nejdříve, předpokládáme cca
13:00.
V okolí kulturního domu, místo pro postavení oddílových stanů je
omezené. Prosím využijte svých dopravních prostředků. V blízkosti centra
je rybník, prosím hlídejte si děti.
WC v budově (vstup s rouškou) i mobilní kabiny, pro mytí budou
připraveny lavory. Na startu WC není, prosím využijte WC v centru.

V centru bude stánek s občerstvením, který bude mít v nabídce mimo jiné
i polévku, guláš a řízek. Můžete se také těšit na výbornou kávu a domácí
buchty. Doběhnuvším závodníkům budou v cíli rozdávány lahvičky
s vodou (pro občerstvení před startem si prosím vezměte vlastní pití).
Drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem v centru závodu. Pro
případy vážnějších poranění můžete využít nemocnici v Havlíčkově
Brodě.

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.

ředitel závodu – Hana Paulová

hlavní rozhodčí – Lenka Šťastná, R3

stavitel trati – Jan Picek, R1

Martin Krejsa (CHT), Jiří Parkan (SJH), Martin Gregor (DKP)

Další informace na emailu prihlasky@skchotebor.cz

Prosíme závodníky, aby s ohledem na epidemiologickou situaci dodržovali odstupy a
případně zvážili použití ochranných prostředků dýchacích cest při bližším kontaktu
s jinými závodníky a pořadateli. Při vstupu do budovy je nutné si nasadit roušku či jinou
ochranu dýchacích cest. Dezinfekce bude v centru závodu k dispozici.

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.
Za podporu při pořádání děkujeme Městu Chotěboř, Nové Vsi u Chotěboře, GCE, s.r.o.,
Czechoslovak Group a.s. a GS Milk, spol. s r.o.

