
Rozpis 

Pohár SOK 2020 
5. závod podzimního žebříčku mládeže,  

5. závod žebříčku dospělých JO na krátké trati 
 
Pořádající subjekt: Ještědská oblast sekce OB ČSOS 
Pořádající orgán: SOK Turnov (TUV) 
Datum: neděle 4.10.2020 
Rozsah závodu: - závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem 
 - žebříček Ještědské oblasti, závod rankingu s koeficientem 1,00 
Kategorie: H10, 12, 14, 16, 18, 20, H21L, H21K, H35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 
 D10, 12, 14, 16, 18, 20, D21L, D21K,  D35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 
 kateg. náborové H10L, D10L fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu 
    HDR  fáborkovaná trať pro děti s doprovodem 
 kategorie příchozích P trať na úrovni D12    
 kategorie tréninková  T trať na úrovni H16  
 Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO pro krátkou trať 
Vklad:                     HD10L, HDR     80,-Kč/os 
                     HD10, 12, 14, P     80,-Kč/os 
                     HD16 a starší, T   110,-Kč/os 
                     zapůjčení SI-čipu     50,-Kč/os  

                                   V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu bude požadována náhrada 1000Kč/čip. 
 Vklady je možno uhradit na č. účtu: 10006-25835581/0100 
 variabilní symbol 281+číslo oddílu dle adresáře 
Přihlášky: Výhradně přes přihláškový systém ORIS do 27.9.2020  23:59hod. Od tohoto data už 

jen emailem: SOK-Turnov@centrum.cz  a to pouze kategorie P, T, HDR  
Shromaždiště: Všeň, hřiště - N 50°33.79582', E 15°6.53587'  
Parkování: na vyznačených místech, bude vybíráno parkovné,  dodržujte prosím pokyny 

pořadatelů. Pokud přijede oddíl autobusem, prosíme zadat v ORIS. 
Prezentace: v den závodu na shromaždišti od 8,45 do 9,30 hodin 
 Kluby se správně uhrazeným startovným na prezentaci nemusí. Přeplatky budou 

vráceny převodem na účet. Připsané platby se pokusíme průběžně aktualizovat na 
ORIS. 

Start 00: 00= 10.30 – intervalový 
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště  do 500m 
 shromaždiště – start   cca 1500 m 
 shromaždiště – cíl   cca 700 m, start a cíl neleží u sebe 
Systém ražení: SPORTIDENT, kdo neuvede číslo čipu do přihlášky, bude mu automaticky za 

poplatek zapůjčen!! Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 
Označovací jednotky systému SportIdent nebudou nastaveny do režimu 
bezdotykového ražení BEACON 

Mapa: Kozlov , 1:7 500, E=5m, mapový klíč ISOM 2000, stav 10/2019, revize 8/2020, mapa 
bude vodovzdorně upravena, rozměr A4. Kategorie HD20, H21LK, D21LK běží na 
mapě 1:10 000. Mapa pro toto měřítko není generalizována. 

Terén: středně kopcovitý s množstvím pískovcových skal  
Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč během závodu, po ukončení 

závodu s vkladem na adresu HR: Radka Tomášková, Bukovina 100,  511 01  Turnov 
Upozornění: * Zákaz bot s hřeby!! 
 * Zákaz vstupu na soukromé pozemky (zejména v oblasti shromaždiště a cesty na start 
 * Při cestě na start a do cíle se překonává málo frekventovaná komunikace 
 * Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, za děti odpovídají zákonní zástupci 
 * Školka pro děti nebude zajištěna 
 * pro oddílové stany bude vymezen prostor 
 
 
 
 
 



Covid 19: V závislosti na aktuální situaci a platných úpravách může docházet k různým 
změnám/omezením, sledujte prosím ORIS. V případě, že by počet přihlášených 
účastníků přesahoval aktuálně platné limity počtu osob na sportovních akcích 
stanovené vládou ČR, tak se budeme snažit upravit program závodu tak, abychom 
platná nařízením dodrželi. Prioritu v příhláškách budou mít závodníci Ještědské 
oblasti a soutěžní kategorie. 

 
GDPR: Přihlášením 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 systém ORIS. 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. 

 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Jitka Sokolářová  
 hlavní rozhodčí:  Radka Tomášková, R3 
 stavitel tratí:   Petr Kvapil R3 
       
Děkujeme našim sponzorům, majitelům pozemků a obcím Všeň a Modřišice za podporu tohoto závodu. 
   


