Veřejný závod při EUROMEETING

pátek 30. října 2020

ROZPIS
Akce probíhá současně s Euromeetingem, závody reprezentačních týmů. Celou organizaci zajišťují organizátoři
Mistrovství světa v orientačním běhu 2021. Záštitu nad závody převzal hejtman Libereckého kraje Martin Půta.
Pořádající orgán a subjekt:
Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu
Centrum:

Autokemp Tanvaldská kotlina, Tanvald - GPS: 50.7417N, 15.283E
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum
Centrum závodů – start
Centrum závodů – cíl

do 1 km
do 2 km
0 km

Parkoviště:
Na více místech. Zakázáno parkování mimo vyhrazená místa. Pohybujete se v CHKO Jizerské hory s plošným
zákazem parkování. Informace (mapky) na stránkách závodu a v pokynech.
Prezentace:
Bez prezentace. Všichni účastníci, kteří se chtějí zúčastnit, musí mít uhrazené veškeré poplatky do 27. 10. 2020.
Kategorie a vklad:
Kategorie
T2, T3, T5

vklad
150 Kč

Přihlášky:
Budou spuštěny 10. září ve 20:00. Přihlášky budou otevřeny do naplnění kapacity, nejpozději do neděle 18. 10.
2020 23:59 v systému ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5746
Omezení účasti:
150 osob
Úhrada:
Vklady zasílejte na účet číslo 55552021/ 0600 (MONETA Money Bank, a. s.). Jako VS uveďte 30+číslo klubu
podle adresáře ČSOS (VS je vygenerovaný za klubovou přihláškou v ORISu).
Terén:
Náročný jizerskohorský terén, středně hustá síť cest, částečně neprůchodný porost.
Systém ražení:
Elektronický systém SPORTIDENT - označovací jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňující ražení ze vzdálenosti 20-40 cm). Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Možnost zapůjčení běžného SI čipu (kontaktní) za 40kč.

Mapa:
1 : 10 000, ekv. 5 m. Vyhotovená dle mapového klíče ISOM 2017-2, stav říjen 2020, vodovzdorně upravená. Autoři
Jiří Vištejn a Matěj Klusáček. Hlavní kartograf Aleš Hejna.
Start:
00 = 14:40 (možný start od 14:40 do 15:30)
Startuje se na krabičku v minutových intervalech, respektujte pokyny pořadatelů.
Informace:
https://www.woc2021.cz/za2020
Miroslav Kalina, tour@woc2021.cz, tel. 602 305 007
Hlavní funkcionáři:
ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Miroslav Kalina
Daniel Wolf (R1)
Michal Horáček (R2)

Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možné pouze se souhlasem
ředitele závodu (tour@woc2021.cz)
Speciální předpis:
Vzhledem k proběhlé hygienické situaci si pořadatel závodu vyhrazuje možnost využít některá nestandardní
organizační opatření, která vyplynou z momentálního stavu, situace a závazných předpisů. Např. upravené
intervaly startů, rozdělení do startovních skupin tak, aby byla splněna podmínka celkového povoleného počtu
osob, organizace startovního a cílového prostoru, omezení hromadných činností, hygienické opatření, omezení
konzumace apod. Případné upřesnění tohoto bodu bude zveřejněno ve zvláštním doplňku rozpisu nebo v
pokynech.
Ochrana osobních údajů:
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 systém 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, pro propagaci
klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, doběhu do cíle a podobně. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

