Rozpis závodu

„Petit Prix 2020“
8. a 9. závod JO v OB ve sprintu a na krátké trati a veřejného závodu

Pořádající orgán:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS

Pořadatel:

TJ Tatran Jablonec nad Nisou, oddíl orientačního běhu

Datum:

sobota 24. října 2020

Centrum závodů:

Atletický stadion Střelnice
Jablonec nad Nisou
U Stadionu 4586/1
GPS: 50.7153N, 15.1647E

Program:

7:30 – 8:30
9:00
cca: 11:30
12:30 – 13:30
14:00
cca: 17:00

Zařazení do soutěží:
Sprint

Krátká trať

prezentace (v centru závodu)
start 00 sprintu
vyhlášení vítězů
prezentace (v centru závodu)
start 00 krátké trati
vyhlášení vítězů

8. závod Ještědského žebříčku dospělých (JŽD) ve sprintu s rank.
koeficientem 1,0
závod počítaný do veteránského rankingu
8. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim (JŽM)
veřejný závod
9. závod Ještědského žebříčku dospělých (JŽD) na krátké trati s rank.
koeficientem 1,0
závod počítaný do veteránského rankingu
9. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim (JŽM)
veřejný závod

Kategorie:
Po oba závody jsou vypsány stejné kategorie:
Závody počítané do Ještědského žebříčku: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35, D40,
D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35, H40, H45,
H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80. Kategorie náborové: D10L, H10L, HDR (s doprovodem).
Kategorie příchozích: P (trať na úrovni H12, lehká obtížnost), T (trať na úrovni H18, střední obtížnost).
Přihlášky:
Přes přihláškový systém ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně e-mailem v povinném
formátu na adresu mail@stepanpicek.cz nejpozději do pátku 16. října 2020 23:59. Pozdější přihlášky
jen dle možností pořadatele do 20. října 23:59 za zvýšené startovné (mimo HD10L, HDR, P a T).
Po tomto termínu pouze do kategorií HDR, HD10L, P, T.

Vklady:
Sprint
Kategorie/termín:

do 16. října 2020

do 20. října

70 Kč
90 Kč
70 Kč

110 Kč
140 Kč
70 Kč

do 16. října 2020

do 20. října

80 Kč
110 Kč
80 Kč

120 Kč
160 Kč
80 Kč

DH10, 12, 14, 65, 70, 75, H80
DH 16 – DH 60, T
HDR, HD10L, P
Krátká trať
Kategorie/termín:
DH10, 12, 14, 65, 70, 75, H80
DH 16 – DH 60, T
HDR, HD10L, P

Půjčovné čipu 50 Kč/závod (ne SIAC), zadávejte prosím společně s přihláškami do ORISu.
Forma úhrady:
V termínu přihlášek na účet číslo: 960640339/0800, VS 99+číslo oddílu podle adresáře ČSOS
nebo ORISu.
Start:
Intervalový.
sprint: 00=9:00 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start, nejpozději však do času 90)
krátká trať: 00=14:00 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start, nejpozději však do času 90)
Systém ražení:
Sportident – elektronický. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Označovací
jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON po oba
závody.
Mapy:
Sprint: Petřín 1 : 4 000, ekv. 2 m, ISSprOM 2019, stav podzim 2020, formát A4.
Krátká trať: Dobrá Voda 1 : 10 000, ekv. 5 m, ISSOM 2017-2, stav podzim 2020, formát A4.
Mapovali: Jan Picek (Petřín), Josef Borůvka (Krátká trať). Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na
startu budou k dispozici mapníky.
Terén:
Sprint: polovinu mapy zabírá městská zástavba, polovinu průběžný les.
Krátká trať: horský les s kameny, skalkami a kupkami. Místy hustníky a středně hustá síť cest.
Předpokládané časy vítězů:
V souladu se Soutěžním řádem JO 2020.
Dětský závod:
V centru závodu pro nejmenší.
Vzdálenosti:
sprint
shromaždiště – start: 750 m., shromaždiště – cíl : 0 m.
krátká trať:
shromaždiště – start: 2000 m., shromaždiště – cíl: 1300 m.

Parkování:
Parkoviště 1 – omezené, v centru závodů (na Střelnici). Parkoviště 2 – na veřejném parkovišti u
Kauflandu do 500 m od shromaždiště. Nebude vybíráno žádné parkovné.
Občerstvení:
Voda a šťáva po závodě v blízkosti cíle.
Na shromaždišti tradiční jablonecký o-bufet, zároveň bude otevřena i restaurace, kde bude na výběr
z dvou druhů hlavních jídel za dobrou cenu.
Dětská školka:
Po dobu obou závodů bude pořadatel nabízet dětskou školku, ve které budete moci odložit svou ratolest
na dobu nezbytně nutnou. Školka bude otevřená dětem od 2 let.
Protesty:
Doložené vkladem 400Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či e-mailem
na adresu:
sprint: david@pustai.cz
krátká trať: bgh.jenda@gmail.com
Prodej a propagace:
Pouze se souhlasem ředitele závodu: marda.novotny@seznam.cz
Další informace:
Veškeré informace najdete v ORISu:
sprint: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5730
krátká trať: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5731
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JO a Prováděcích pokynů k soutěžím JO
sekce OB pro rok 2020.
Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na
webu závodů a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány
zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o
proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k
osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu)
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit
fotografovi.
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Marek Novotný (R3)
sprint: David Pustai (R3)
krátká trať: Jan Balogh (R3)
sprint: Josef Nagy ml. (R3)
krátká trať: Martin Posselt ml. (R3)

Konání závodu umožnil podnik Lesy České republiky, s. p a statutární město Jablonec nad Nisou.

