ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ – HANÁCKÁ OBLAST / OLOMOUCKÝ KRAJ

ROZPIS
4. Hanácký žebříček podzim 2020
na klasické trati
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast

Pořádající subjekt:

Orientační běh Opava, zapsaný spolek

Klasifikace závodu:

4. HŽ na klasické trati s pevným pořadím kontrol

Datum konání:

neděle, 27. září 2020

Centrum:

Jakubčovice, louka u Honova mlýna, 49.8336817N, 17.9264519E, v centru
závodu nebudou umístěny odpadkové koše, žádáme účastníky OŽ, aby si vše
co si přinesou také odnesli. Prostor pro oddílové stany bude vyznačen.

Prezentace:

9:15-10:15 hod.

Start 00:

11:00 hodin – intervalový start podle startovní listiny
kat. HDR, P libovolný start – bude upřesněno v pokynech
vyhlášení výsledků nebude, výsledky budou zveřejněny v Oris

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum do 1300 m
centrum – start do 1000 m
centrum – cíl 0 m

Způsob ražení:

Při závodě bude použit elektronický razící systém Sportident (SI) v režimu
bezkontaktního ražení BEACON (umožňující ražení ze vzdálenosti až 0,3 m).,
poplatek za půjčení SI 30 Kč, za ztrátu se účtuje 700 Kč

Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, H10C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
DH10N (smajlíci bez doprovodu), HDR (rodiče s dětmi – smajlíci), P

Přihlášky:

1. termín do 18. září 2020 do 23:59 v přihláškovém systému ORIS, zahraniční
a neregistrovaní závodníci e-mailem na adresu: m.krcek@seznam.cz
2. termín do 21. září do 23:59, (navýšení vkladu o 50 %)
Po tomto 2. termínu přihlášky pouze do kategorie
příchozích.

Vklady:

DH10, DH10N 70 Kč (po termínu 105 Kč)
HDR: 70 Kč
Příchozí (P): 120 Kč
Ostatní kategorie: 120 Kč (po termínu 180 Kč)

Půjčení čipu:

30 Kč

Způsob úhrady:

1. Vklady uhraďte nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek pouze na účet
číslo: 86-6957020267/0100 Komerční banka Opava, majitel účtu OBO Opava,
z.s., Vojanova 31a, 746 01 Opava.
Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle platného adresáře
ČSOS. Doklad o zaplacení předložte u prezentace.
2. V hotovosti přímo na prezentaci pouze pro příchozí

Informace:

Oris: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5971
Martin Schuster: e-mail: schuster.martin@swhitech.cz, tel.: +420739242975

Mapa:

Klokoč 2020 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2020, mapový klíč ISSOM 2017 -2,
vodovzdorně upravena (vytištěno na papíru YUPO), mapoval Bohumil Háj

Terén:

Mírně kopcovitý se spoustou porostových tvarů (náletový porost);
nepravidelná síť cest (většinou nevýrazných)

Předpis, Předpokládané časy vítězů:
závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu HO pro rok
2020.
Funkcionáři:

ředitel: Jan Peřinka, R3
hlavní rozhodčí: Luděk Valík, R1
stavitel tratí: Miroslav Hadač, R1

Občerstvení:

v cíli pití, ostatní občerstvení dle aktuální hygienické situace v MSK

Parkování:

na vyhrazeném místě v areálu louky 1. Hradecká zemědělská. Bude vybíráno
parkovné 50,- /os. automobil

Protesty:

k rukám hlavního rozhodčího, vklad 200 Kč.
Písemně doložené v termínu, podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2.
Poštou na adresu: Ing. Luděk Valík, Šeděnkova 671/20, 746 01 Opava

Dětská školka:

Nebude

GDPR:

Uvedením na soupisku každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě
přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním
systému ORIS. V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie
a videozáznam sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě,
k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie
k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci
pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas
s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.

Upozornění:

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační
činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele
závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržování pořádku na shromaždišti
a aktuálních hygienických opatření v MSK.

V Opavě, dne 20. 8. 2020
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí HO dne 20. 8. 2020.

Jan Peřinka
ředitel závodu

Luděk Valík
hlavní rozhodčí

