
Orientační sporty Písek 

23.2.2020 - ROZPIS  

Sněhulákův kufr Písek 
 
 

Datum konání: neděle 23.2.2020 

Poř. orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi) 

Shromaždiště: Restaurace U Malířských 

Prezentace: v centru závodu - 09:00 – 10:00 

Kategorie: A, B, C 

Přihlášky: První termín do neděle 16.2.2020 včetně; online na ORIS; výjimečně použijte e-
mail info@os-pisek.cz (přihláška přes email je platná až po potvrzení).  
 
Druhý termín do čtvrtka 20.2.2020 včetně za základní startovné. 
 
Později či na místě dle možností pořadatele za startovné zvýšené o 50 %. 

Vklady: Všechny kategorie 40 Kč. 
 
Vklady zašlete v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 7288864001/5500, (Raiffeisen 
Bank), jako VS uveďte “923<číslo oddílu>”.  
 
Startovné bude možné uhradit i na místě. 

Vzdálenosti: Parkoviště je v místě shromaždiště. 
shromaždiště – start      400 m 
shromaždiště – cíl         600 m 

Mapy: Provazce, stav 2015, Jarník, stav 2013, e=5m, 
úpravy 2018 a 2020 
měřítko 1:10 000 

Start: intervalový, 00=10:30 hod. 

Systém ražení: SportIdent – pouze kontaktní ražení; možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč 

Hlavní 
funkcionáři: 

ředitel závodu:      Radim Sobotka 
hlavní rozhodčí:    Petr Sobotka (R3) 
stavba tratí:           Klára Počtová, Jana Pazderníková 

Informace: info@os-pisek.cz 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB. 

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 systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). 
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 (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.  

Ostatní: Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. 
Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci.  

 

Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek!  

https://mapy.cz/turisticka?x=14.1753102&y=49.3130367&z=16&source=firm&id=13109618
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5795
mailto:info@os-pisek.cz
mailto:info@os-pisek.cz

