Svatováclavský orientační běh
Rozpis
Tradiční závod KOB Děčín. Další ročník pořádá vždy vítěz toho předchozího.

Pořádající subjekt:

Oddíl orientačního běhu při TJ Lokomotiva Teplice

Datum:

20. září 2020

Centrum závodu:

Penzion Johann W, 50.4561N, 13.8990E

Typ závodu:

Veřejný závod, zařazení do dlouhodobé soutěže Severní orienťácká série
(SOS). Prodloužený sprint s pevným pořadím kontrol. Směrné časy ve
všech kategoriích 20-30 min.

Kategorie:

Dlouhá muži, Dlouhá ženy, Střední, Krátká. V případě velkého zájmu
budou kategorie rozšířeny. Kategorie Dlouhá není nijak extrémní,
doporučuji všem zkušeným orienťákům.

Přihlášky:

1.termín do 31. 8. 2020, 2.termín do 15. 9. 2020 bez navýšení vkladů, ale
prosím, přihlašujte se co nejdříve, výhradně přes systém ORIS, případně
na e-mailu klein.martin@post.cz.

Startovné:

Všichni 50 Kč, platba převodem na účet 21320046/5500, nebo přesně na
startu (nebude na vrácení)

Prezentace:

9:00 – 10:30 – v místě startu

Start:

intervalový, 00 = 10:30

Ražení:

Manuálně, kleštěmi do průkazky. V případě vyššího počtu přihlášených
závodníků pomocí SI. Bude upřesněno.

Mapa:

Třebívlice, 1 : 4 000, ekvidistance = 2 m, stav prosinec 2019, revize srpen
2020, mapováno podle ISSprOM 2019, mapoval a kreslil Martin Klein,
mapa nebude vodovzdorně upravena

Popisy kontrol:

V centru závodu i na mapě.

Terén:

Městský povrch – dlažba, asfalt, trávník a městský park – nezpevněné
cesty, hustníky. Ukázky mapy a fotky terénu jsou na konci rozpisu.

Vzdálenosti:

Start, cíl, shromaždiště i parkoviště jsou v jednom místě/areálu.

Vyhlášení vítězů:

Po doběhu posledního závodníka. Vyhlašují se všechny kategorie.

Výlety v okolí:

Při příležitosti cesty do Třebívlic můžete navštívit další místa Českého
středohoří a Dolního Poohří. JOHAN W – Zámecké vinařství Třebívlice,
Expozice Ulriky von Levetzow (neděle otevřeno 10-17h), Švestková dráha,
Muzeum českého granátu (otevřeno 10-16h), Čokolaterie Třebenice,
Zřícenina hradu Košťálov, Hrad Hazmburk, Zámek Libochovice, Zámek
Korozluky, Restaurace Kocourov, procházka po modré turistické značce
podél potoka Žejdlík ke geologické Lokalitě Granátka
Všechna uvedená místa v mapě: https://mapy.cz/s/hufurokada

Informace:

Martin Klein, klein.martin@post.cz, 607 279 815

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB. Každý účastník závodí na vlastní
nebezpečí.
Příští ročník Svatováclavského orientačního běhu uspořádají společně
vítězové hlavních kategorií Dlouhá muži a ženy.

Upozornění:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu
závodu, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na
shromaždišti. 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,
pro propagaci klubu, z vyhlašování výsledků, z průběhu závodu, doběhu
do cíle apod. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to
explicitně fotografovi.
Pořadatel si vyhrazuje právo tento rozpis měnit.

Informace o změnách konání závodu v případě nových vládních opatření kvůli pandemii budou
zveřejněny na ORISu, případně rozeslány přihlášeným závodníkům e-mailem.

Ukázky mapy:

Ukázky terénu:

Děkujeme panu Malinovi a Zámeckému
vinařství Třebívlice za poskytnutí prostorů
shromaždiště a parkoviště.

