
Veřejný závod
27.6. 2020, Podivice

Rozpis

Pořádající
orgán:

Český svaz orientačních sportů – Olomoucký krajský svaz ČSOS

Pořádající
subjekt:

TJ Sokol Plumlov, klub orientačního běhu

Klasifikace
závodu:

Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a
intervalovým startem.

Datum: Sobota 27. 6. 2020

Centrum
závodu:

Louka u obce Podivice (49°22'12.919"N, 17°1'44.954"E) - http://www.mapy.cz
Bude upřesněno v pokynech.

Prezentace: 9:00 - 10:30 v centru závodu

Start 00: 11:00

Vzdálenosti:
parkování-centrum do 500 m

centrum-start do 1000 m

centrum-cíl do 500 m

Popisy: Piktogramy budou pouze na mapách.

Způsob ražení: Elektronické - SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení
SIAC. Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu
proveďte společně s vkladem.

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
DH10N (smajlíci, bez doprovodu)
HDR (smajlíci, děti s doprovodem)
P

Časy: Předpokládané časy vítězů dle platných soutěžních řádů ČSOS a Hanácké oblasti.

Přihlášky: Do 20.6.2020 v přihláškovém systému ORIS.
Výjimečně lze emailem na adresu BobStoklasa(zavináč)seznam.cz.

 Upozroňujeme, že vzhledem k současné nejisté situaci se mohou některé informace měnit, upřesníme v
pokynech!

https://mapy.cz/s/hozofozaza
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5967


Vklady:
do 20.6. 2020 po 20.6. 2020

DH10, DN10N 70.- 105.-

HDR 70.- 70.-

ostatní 120.- 180.-

P 120.- 120.-

půjčení čipu gratis

Forma
úhrady:

Vklady jsou splatné převodem na účet:
TJ Sokol Plumlov 1500619349/0800 (Česká spořitelna), v.s. XXXX (kde XXXX je číslo klubu dle
adresáře ČSOS).

Mapa: Chaloupky 1:10 000, E=5m, stav jaro 2019, revize 06/2020, mapový klíč ISOM 2017,
vodovzdorně upravena, mapoval Bob Háj

Terén: Zvlněný s hlubokými údolími, porostově velmi pestré, hustá síť komunikací.

Občerstvení: Po doběhu v cíli. Další občerstvení omezeně v centru závodu. Občerstvovací stanice s vodou
na trati.

Parkování: Na louce u centra závodu dle pokynů pořadatelů.

Školka: Nebude k dispozici.

Mytí, WC: Bude upřesněno v pokynech na základě aktuálních možností, při splnění nařízení
Ministerstva zdravotnictví a KHS.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti na rok 2020.

Protesty: Písemně proti vkladu 200,- Kč k hlavnímu rozhodčímu.
Marek Otruba, Boskovická 242, 798 03 Plumlov

Ochrana
osobních

údajů:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajův
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu 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 Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Upozornění: Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Lékařská pomoc pouze v centru závodu.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele
závodu.

Poděkování: Děkujeme majiteli lesa rodu Belcredi a firmě MP LESY.

https://oris.orientacnisporty.cz/Adresar


Funkcionáři
závodu:

ředitel závodu Radoslav Matyšek (R3)

hlavní rozhodčí Marek Otruba (R3)

stavitel tratí Karel Otruba (R3)

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 4.6. 2020.


