Pokyny k
3. závodu Podzimního žebříčku Středočeské oblasti jednotlivců (DH10-DH20)
3. závodu Manufaktura Pražského žebříčku – podzim (DH10-DH20)
3. závodu Středočeského oblastního žebříčku družstev žactva a dorostu (DH10-DH18)
3. závodu Veteránského žebříčku - podzim (DH35L, DH45L, DH55-DH75)
3. závodu Manufaktura ligy (DH10-DH18)
Závodu celostátního Rankingu s koeficientem 1,00 (DH20, DH21)
Závodu celostátního Veteránského rankingu (DH35-DH75)
Veřejného závodu (DH10F, TF, T1, T2)
Pořádající orgán:

Středočeský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s.
Datum:

sobota 26. září 2020

Typ závodu:

krátká trať

Centrum:

Řepín, areál statku Sedlečko (50.3717N, 14.6286E) - změna proti Rozpisu.

Parkování:

Bude organizováno v areálu statku. Dbejte prosím pokynů pořadatelů,
parkovné nebude vybíráno. Vjezd do areálu je ze silnice z Řepína do
Živonína (bude označen lampionem). Pro příjezd do Řepína doporučujeme
silnici č. 16 (Mělník - Mladá Boleslav) a odbočit cca 1km před Vysokou
Libní nebo případně silnici č. 273 (Mělník - Mšeno) a odbočit u Nebužel.

Prezentace:

Není. Lze si jen vypůjčit čip do 12:30 v místě vyčítání čipů. Platby přijímáme
výhradně bezhotovostně na bankovní účet uvedený v Rozpisu.

Start:

Intervalový, 00 = 11:00 hod. Tréninkové kategorie T1 a T2 mají oddělený
startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes
startovací krabičku podle pokynů pořadatele (min. 1 min startovní interval
v kategorii).

Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie.
SI jednotky nebudou v režimu AIR+.

Mapa:

Řepín - Bundol, 1 : 10 000, ekv. 5 m, formát A4, mapový klíč ISOM2017,
mapováno červenec 2019, revize srpen 2020, není vodovzdorně upravena,
mapoval Roman Horký.

Popisy kontrol:

Popisy kontrol jsou na mapě. Kdo chce samostatný lísteček, vytiskne si jej z
PDF souboru uloženém v Orisu na stránce závodu.

Terén:

Zvlněný terén s menšími skalními srázy podél údolí, les s velkou členitostí
porostů různého stáří a průběžnosti. Podrost často tvořen kopřivami,
doporučujeme zakrytí dolních končetin.

Fáborkovaná trať: Kategorie D10F, H10F a TF mají trať vyznačenu fáborky z červenobílé
vymezovací pásky. Zkracování tratě mimo fáborkovanou trať je povoleno.

Časový limt:

90 minut.

Cíl:
Vzdálenosti:

Mapy se v cíli neodebírají. Prosíme, dbejte fair-play. Cíl se uzavírá ve 14:45.
parkoviště – centrum: do 100 m
centrum – prezentace: 0 m
centrum – start: 1 500 m, značena modrobílými fáborky
centrum – cíl: 900 m, značena červenými fáborky.

Vyhlášení:

Nebude. Výsledky budou zveřejněny v Orisu až po skončení závodu.

Protesty:

Písemně s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14
dnů po jeho konání na adresu Sportovní klub Los Mělník, z.s., Rybáře 748/8,
Mělník, PSČ 276 01 nebo na email losmelnik@gmail.com.

Školka:

Nebude.

Občerstvení:

Po doběhu ani na shromaždišti žádné nebude. Cestou domů můžete využít
služeb Hospody U Hasiče v Řepíně (otevře ve 12:00, nabízí nápoje a
jednoduché občerstvení typu párky apod.).

Toalety:

TOI-TOI.

První pomoc:

V centru závodu.

Epidemiologická
opatření:

Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. září 2020
žádáme všechny účastníky závodu, aby po dobu mezi příjezdem
na shromaždiště a odchodem na start neopouštěli zbytečně svá vozidla. Po
shromaždišti se, prosím, pohybujte jen v nutných případech a s použitím
roušek. Na shromaždišti, cestou na start, v prostoru startu, cíle, cestou z cíle i
u vyčítání čipů dodržujte rozestupy alespoň 2 m. Na start se dostavte pokud
možno co nejblíže k času svého startu. Dále prosíme o důsledné použití
roušek při vyčítání čipů. Po doběhnutí celé osádky auta se snažte bez většího
otálení opustit prostor shromaždiště.

Ochrana osobních
údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a
výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS.

Fotografování:

Vprůběhu 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 (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB). V případě, že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.

Pořadatelé:

ředitel: Markéta Šimková, R3
hlavní rozhodčí: Lukáš Hýbl, R3
stavitel tratí: Miroslav Šimek, R3

Předpis:

Závod proběhne podle platných Pravidel orientačního běhu ČSOS, podle
Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích předpisů PSOS a SSOS

Závod se uskuteční za přispění majitelů lesa a firmy Lesy Řepín s.r.o.. Děkujeme jim za
vstřícný přístup a svolení uspořádat závody na jejich pozemcích. Dále děkujeme obci Řepín
za vstřícnost při zajišťování závodu a městu Mělník za podporu činnosti Sportovního klubu
Los Mělník, z.s.. A také děkujeme všem zodpovědným a ohleduplným závodníkům za
dodržování pravidel nejen sportovních, ale i epidemiologických. :-)

obec Řepín

