POKYNY
Sněhulák na Ryšové 2020
Datum konání:
Pořadatel:
Místo konání:
Shromaždiště:
Prezentace:
Parkování:
Start:
Kategorie:

Časový limit:
Uzavření cíle:
Systém ražení:
Vzdálenosti:

Mapa:
Terén:

Protesty:
Ochrana osobních údajů:

Ostatní:

Funkcionáři závodu:

29. února 2019
Spolek orientačních sportů Strakonice
Strakonice, Vodárenská 262 (GPS: 49.2748019N, 13.8868472E)
Koupaliště v Habeši (Vodárenská 262)
09:30 - 10:15 v centru závodu.
V přilehlých uličkách ke koupališti.

Čas 00 = 10:30; individuální, intervalový
A – 5,2 km, 270 m, 15 kontrol
B – 3,2 km, 160 m, 10 kontrol
C – 1 km, 25 m, 4 kontroly, mapově jednoduchá trať
150 min
13:30
Elektronický razící systém Sportident v režimu bezkontaktního (pokud se nám
podaří rozchodit) nebo kontaktního ražení – upřesníme před závodem.
Shromaždiště – start 400 m, cesta viz mapku (nebude značeno).
Cíl - shromaždiště 0 m

Ryšová, podzim 2019, 1:10000, Martin Málek
Kopcovitý, příměstský les s velkým množstvím cest a pěšin, v některých částech
podrost. Všechny kategorie závodu překonávají vedlejší silnici Strakonice – Únice,
některé postupy (např. do cíle) vedou po vedlejších silnicích. Závod se koná bez
omezení provozu! Dodržujte pravidla silničního provozu. Auta mají přednost!
Prosím, buďte opatrní!!
Nebudou přijímány
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 systém ORIS
(https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce mohou být pořizovány
zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení
výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte
to prosím explicitně fotografovi.
Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené
škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.
Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených
při závodě na WWW stránkách závodu
Ředitel závodu, hlavní rozhodčí a stavitel tratí: Václav Pelc

