
ROZPIS 

4. závodu Ligy Vysočiny podzim 2020

Klasifikace závodu: Jednorázový  denní závod  jednotlivců  na  krátké  trati s  pevným  pořadím  kontrol  a
intervalovým startem.

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS.

Pořádající subjekt: Orientační klub Střelka (STA).

Datum: 19. září 2020.

Centrum: Prostor ZŠ Choustník, Choustník 13.
GPS: 49.3325624, 14.8347121, https://mapy.cz/s/hokujuhahe.

Prezentace: V centru závodu od 09:00 do 10:00 hod. 

Start: Čas  00  =  11:00 hod.  Intervalový  dle  startovní  listiny.  Kategorie P  a  HDR mají start  v
libovolném čase do uzavření startu dle pokynu pořadatele.

Kategorie: Dle soutěžního řádu oblasti Vysočina, D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35,
D45, D55, D65, H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65,
H70, HDR, P1 a P2. P1 jednoduchá trať, P2 složitá trať (v kategorii P1 a P2 je umožněno jít i
ve dvojici, pouze 1 mapa).
Tratě D10N, H10N a HDR jsou značené fáborky.
Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích  dle soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Přihlášky: 1. termín přihlášek do 13. 9. 2020 23:59 hod. přes systém ORIS, 2. termín přihlášek do 15.
9. 2020 23.59 hod. navýšení vkladu 50% přes systém ORIS. Nouzově na: ob@obkta.cz. Po
druhém  termínu  přihlášek  a  na  místě  dle  možností  pořadatele  za  dvojnásobný  vklad.
Navýšení vkladů se netýká kategorií HDR, P1 a P2. Přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve
chvíli, kdy obdržíte potvrzení přijetí.
 

Vklady: Do kategorií HD14, HDR, P1 a P2 50,-Kč,ostatní kategorie 100,-Kč.  
Neregistrovaní závodníci mimo kategorie HDR, P1 a P2 navýšení vkladu dvojnásobně proti
registrovaným závodníkům. 
Půjčení čipu 40,-Kč, za nevrácený čip bude účtován poplatek 1000,-Kč.  

Platby: Přednostně  posílejte  na  účet  2401327345/2010  –  Fio  banka.  Variabilní  symbol  uveďte
01xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS. 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum: do 1000 m,
centrum – start: do 1,6 km po modrobílých fáborcích,
centrum – cíl: do 1,2 km po modrobílých fáborcích.

Mapa: Hrad, 1:10 000, E=5, stav březen 2020, aktualizace září 2020, ISOM 2017. 
Mapoval Tomáš Doležel.
Mapa  bude  voděodolně  upravena.  Neplatí  u kategorií  HDR,  P1  a  P2.  Na  startu  bude  k
dispozici k volnému odběru voděodolný obal na mapy. 

Terén: Středoevropský  v okolí kopce Choustník s prudkým stoupáním především v jižním svahu.
Les jehličnatý v horních partiích listnatý. Terén je především v centrální části mapy (kolem
kopce Choustník) kamenitý s častým výskytem balvanů. V oblasti vrcholu kopce Choustník
se nachází množství vysokých skalních útvarů (srázy, věže). Vegetace místy velmi hustá. Síť
cest  střední.  Na  mapě  Choustník  se  nachází  přírodní  rezervace.  Přísný  zákaz  vstupu  do
zakázaných porostů vyznačených na mapě. 



Způsob ražení: Pro  všechny kategorie  elektronický  systém ražení  Sportident.  Sportident  krabičky  budou
nastaveny na bezkontaktní ražení. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník
je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě
poruch jednotky SI je závodník povinen označit  průchod kontrolou oražením kleštěmi do
vyhrazených  políček  na  mapě.  Mapu  s  náhradním  ražením  je  povinen  v  cíli  předat  ke
kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v
případě, že závod nedokončí. 

Parkování: Bude upřesněno v pokynech. 

Hlídání dětí (školka): Nezajišťuje se.

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům a startovní listině lze zaslat e-mailem na tomdol62@seznam.cz 

Hlavní funkcionáři: Ředitel: Jana Lochmanová
Rozhodčí: Tomáš Doležel
Stavitel: Tomáš Doležel 

Informace: email: tomdol62  @  seznam.cz  , mob. 777 603 927

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, potřebě sponzorů  a
podobně. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.


