ROZPIS
8. závodu Ligy Vysočiny 2020 a závodu Jihomoravské ligy
Pořádající orgán
Oblast Vysočina Českého svazu orientačních sportů.
Pořádající subjekt
SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
Centrum
Vysočina aréna, Nové Město na Moravě 49.5773,16.0533: Google mapy , Mapy.cz turistická
Datum
středa 28. 10. 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, H21D, H35, H45, H55,
H65, H70, HDR, P.
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 21. 10. 2020.
Přihlášky
Přednostně přes systém ORIS, nouzově zasláním na emailovou adresu
nechanicky@mybox.cz
1. termín přihlášek 21.10.2020 23:59,
2. termín přihlášek 24.10.2020 23:59 za zvýšení vkladu o 50%.
Po 2. termínu velmi omezeně za dvojnásobné startovné.
Na místě pouze neregistrovaní závodníci do kategorie P.
V případě omezení daných platnými epidemiologickými opatřeními bude přihlíženo k
pořadí přihlášek, přednost mají závodníci registrovaní v Oblasti Vysočina a Jihomoravské
oblasti.

Výše vkladů
Dle prováděcích předpisů oblasti Vysočina, nastaveny v ORIS. Neregistrovaní závodníci
platí dvojnásobek vkladu, kromě kategorie P a HDR.
Platba převodem na účet.
Vklady jsou splatné na klubový účet SK Orientační sporty Nové Město na Moravě
2600107214/2010. Pro platbu použijte variabilní symbol ve tvaru XXXX, kde XXXX je číslo
vašeho klubu v adresáři ČSOS.
Přihláška neregistrovaných závodníků bude akceptována pouze po zaplacení
startovného předem.
Prezentace
V centru 8:45 - 9:45 hod.
Start
00 = 10:30 hod
Vzdálenosti
Parkoviště – centrum: 0 m
Centrum – start: do 2000 m
Centrum – cíl: do 500 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. V
posledním startovním koridoru bude možnost kontroly čipu SIAC.
Mapa
Ochoza 2020 1:10000
Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně upraveny.
Terén
Vysočinský terén s velkým množstvím cest.
Singltracky pro cyklisty budou po dobu závodu v provozu, dbejte prosím zvýšené
opatrnosti při přebíhání!!
Šatny
Využijte vlastních dopravních prostředků, v omezené míře možnost převlékání pod krytou
tribunou v aréně.
Protesty
Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na emailovou adresu lenkkastone@gmail.com; protesty v průběhu závodu předkládejte
hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč.

Školka
Nebude k dispozici.
UPOZORNĚNÍ
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
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.
Funkcionáři
Ředitel závodu – Lenka Kamenická
Hlavní rozhodčí – Radan Kamenický R1
Stavitel tratí – Jan Nechanický R3
Předpisy závodu
Pravidla OB. Soutěžní řád soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu 2020. Prováděcí
předpisy k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním běhu v roce 2020.

