
Rozpis
SKOB KOBRA VSETÍN z.s. - oddíl orientačního běhu

Rozpis na 2. závod jarní ligy Valašské oblasti a veřejný závod
v orientačním běhu na krátké trati 

Datum: Sobota 6. 6. 2020

Centrum: Zašová - kulturní dům GPS: 49.4763906N, 18.0439525E

Druh závodu: Závod jarní ligy na krátké trati a veřejný závod OB.
                                                                                                                

Kategorie: D/H - 10C, 12, 14, 16, 18, 21, 40, 50, 60, DH9 - nefáborkovaná trať (rodiče s dětmi),  

Parkování: V okolí centra závodů. Dle pokynů pořadatelů.

Možnost převlékání: Ve vlastních vlastních dopravních prostředcích.

Přihlášky: Do 2. 6. 2020, 23h 59min prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS,
výjimečně e-mailem na adresu: vmalinak@volny.cz. Přihlášku považujte za přijatou pouze po 
obdržení reply. Přihlášky zasílejte v povinném formátu ČSOS. Přihlášky na místě pouze dle 
možnosti pořadatele. 

Vklady:                 Výhradně na číslo účtu: 153481618/0300,
                                          VS=13xxxx (kde xxxx je číslo klubu v Adresáři ČSOS)
                                          Vyjímečně při prezentaci v následující výši: 50,- Kč (jednotné)

Půjčovné SI - 40 Kč (mimo žactvo) 
                                          Za ztrátu SI čipů jsme nuceni vybírat 900,- Kč!!!

Terén: Typicky valašský, kopcovitý, místy kamenitý. Doporučujeme tejpovat. 

Mapa: Stračka, 1:5 000, E = 5 m, stav: revize duben 2019  
                                           mapový klíč ISOM 2017, velikost: mapy formátu A4

autor: Miroslav Sikora. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Předchozí mapy: Stračka 1:5 000 rok 2011, U mobydika II 1:10 000 rok 2004

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. SI krabičky budou nastaveny na BEZKONTAKTNÍ způsob ražení.
                                          Použití kontaktních SI možné. Popisy kontrol budou vytištěny na mapě.
                                   
Prezentace: V centru závodu od 930 do 1030 hodin. 
Start: Intervalový: 00 = 1000 hodin.
                                        
Vzdálenosti: Centrum – Start :  900m – modrobílé fáborky                                             

Centrum – Cíl :     900m – modrobílé fáborky

Vyhlášení výsledků:       Nebude! Výsledky budou na  ORISU a  na stránkách Kobry Vsetín 

Informace o závodu: Na internetové stránce SKOB Kobra Vsetín – www.kobravs.cz
Občerstvení, WC: nezajišťujeme 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

                                           Před závodem, v jeho průběhu i po skončení dodržujte platná nařízení vlády související s pandemií
                                           Covid-19.

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 v informačním systému ORIS

Fotografování:                V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti
oproběhlém 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. 

Stavitel tratí: Bubela Tomáš R1
Ředitel  závodu:     Maliňák Vladimír  tel. 731613711


