Mistrovství České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2022
Mistrovství České republiky v orientačním běhu sprintových štafet 2022

ROZ PI S
společná ustanovení

Pořádající orgán:
Český svaz orientačního sportů (ČSOS), sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:
Oddíl OB Kotlářka (DKP), KOB Tretra Praha (TAP)

Předpokládané časy vítězů:
Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB.

Terén:
Sídlištní a vilová zástavba, městské parky.
Běžecký podklad: asfaltové cesty/beton, kamenná dlažba, trávník.
Předchozí mapa: Hůrka 2007: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/hurka-2007

Omezení obutí:
Je zakázáno běžet v botách s hřeby.

Systém ražení:
Elektronické ražení systému SportIdent (všechny typy do SI11 včetně SIAC) v režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje.

Přihlášky:
Na oba závody nejpozději do pondělí 2. 5. 2022 v informačním systému ORIS.
(https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5798).

Vklady:
MČR sprint sobota 			
MČR sprintové štafety neděle		

300 Kč
1200 Kč

Platby:
Vklad zašlete na účet Oddílu OB Kotlářka:
Banka: Fio banka, a.s., 117 21 Praha 1
Číslo účtu: 2800595750/2010
Variabilní symbol: Variabilní symbol pro vaši platbu najdete v systému ORIS pod odkazem
„Přehled vkladů“

Prostor závodů:
Mezi ulicemi Jeremiášova, Bucharova a Rozvadovská spojka. Hranice embarga:
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/2021-89974397-5973-4133-be8b-7c71779cccff

Příjezd a parkování:
Pořadatel nezajišťuje organizované parkování. Parkování dle pravidel silničního provozu mimo
prostor závodu (bude upřesněno v pokynech). Příchod od parkování, metra a autobusu bude
znázorněn na webu závodu a v pokynech a je nutné jej dodržet.
Pro příjezd do Prahy, pokud je to možné, stejně jako pro pohyb po Praze doporučujeme využít
veřejnou dopravu, především metro:
Sprint: stanice Luka
Sprintové štafety: stanice Nové Butovice

Protesty:
Písemné proti vkladu 400 Kč hlavním rozhodčím. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail hlavního rozhodčího:
adminondra@obkotlarka.cz (MČR sprint), posp.majka@gmail.com (MČR sprintové štafety).

Webová stránka:
obkotlarka.cz/mcr2022
Informace: mcr2022@obkotlarka.cz

Hlavní funkcionáři:
Ředitelka závodu: Dominika Plochová (R1)
Hlavní rozhodčí:
MČR sprint: Ondřej Pospíšil (R1)
MČR sprintové štafety: Marie Pospíšilová (R1)
Stavitel tratí:
MČR sprint: Jakub Illner (R2)
MČR sprintové štafety: Radim Hošek (R1)
Tajemník závodu: Jiří Dlouhý

Ubytování:
Ubytování pořadatel nezajišťuje. Závodníci mají dovoleno se ubytovat pouze mimo embargovaný
prostor.

Ostatní:
Důrazně doporučujeme příjezd na shromaždiště hromadnou dopravou, zastávky metra jsou
pár metrů od obou center závodů. Životní prostředí Vám poděkuje a parkovací kapacity v okolí
center jsou přeplněné i za běžného stavu.
Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí
na vlastní nebezpečí.

Doprovodné závody:
Po oba dny budou probíhat po závodech MČR doprovodné závody. Informace a rozpis budou
na webu obkotlarka.cz/mcr2022. Všichni, kteří nemají právo startu na MČR jsou zváni.

Školka:
Na shromaždišti bude dětská školka.

Prodej sportovního zboží:
Možný v centru závodu po domluvě s ředitelkou závodu do 24. 4. 2022 (dominika@obkotlarka.cz).

Ochrana osobních údajů (GDPR):
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v
informačním systému ORIS.

Fotografování:
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 klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.
Závodníci, kteří poběží s GPS (bude uvedeno později) berou na vědomí, že v průběhu závodu bude
zaznamenávána jejich poloha.

Hygienická opatření:
Hygienická opatření se budou řídit podmínkami stanovenými příslušnými orgány v době konání
závodů. Upřesnění bude v pokynech.

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k
soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2022.

M ist rov ství ČR ve sprintu
sobota 14. května 2022

Centrum závodu:
Základní škola Trávníčkova (metro Luka)
Trávníčkova 1743/2, Praha 13 - Stodůlky
GPS: 50.0434800N, 14.3199797E

Zařazení do soutěží:
3. závod Českého poháru 2022 (D21, H21)
3. závod žebříčku A 2022
závod systému Rankingu s koeficientem 1,08 (DH20, DH21)

Vzdálenosti:
MHD (stanice metra) - centrum: 400 m (bude značený povinný příchod)
Centrum závodu-karanténa-start: do 2500 m
Centrum závodu - cíl: 0 m

Prezentace:

10:00 - 11:30 v centru závodu

Kategorie:

D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21

Právo startu:

Podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022 (bod I. / 2 / 3).

Odkaz na přihlášky:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5798

Mapa:
100doolky, měřítko 1:4 000, E = 2 m, stav duben 2022, ISSprOM 2019-2
vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Radim Ondráček.

Start:
00 = 12:00, intervalový. V blízkosti startu bude pro všechny kategorie karanténa, která bude
uzavřena v 12:00 h.

M i s t rov st v í ČR ve sprintových štafetách
neděle 15. května 2022
Centrum závodu:
Fakultní ZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK (metro Nové Butovice)
Fingerova 2186/17, Praha 13 - Stodůlky (GPS: 50.0485364N, 14.3491619E)

Zařazení do soutěží:

3. závod České ligy klubů 2022

Vzdálenosti:
MHD (stanice metra)-centrum: 600 m (bude značený povinný příchod)
Centrum závodu-start: 0 m
Centrum závodu-cíl: 0 m

Prezentace:

8:00 – 8:45 v centru závodu

Kategorie:
DH18, DH21
Smíšené čtyřčlenné štafety, složené vždy z 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D.
Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet žena.

Právo startu:

Podle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022 (bod I. / 3 / 3).

Odkaz na přihlášky:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5799

Termín pro uzavření soupisek v IS ORIS:
Sobota 14. 5. 2022 ve 20:00 hod.

Mapa:
O-Chlup, měřítko 1:4 000, E = 2 m, stav jaro 2022, ISSprOM 2019-2
vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Radim Ondráček

Start:
Hromadný start ve vlnách po jednotlivých kategoriích; 00 = 09:15 h.
V blízkosti startu bude pro závodníky karanténa, která bude uzavřena v 9:00 h.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 25. 3. 2022
Marie a Ondřej Pospíšilovi, hlavní rozhodčí
Dominika Plochová, ředitelka závodu

