Český svaz orientačních sportů, SK Brno - Žabovřesky

ROZPIS
Veteraniády ČR na klasické trati 2020
Bystřice nad Pernštejnem, 20. září 2020
Datum:
Centrum:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Typ závodu:
Funkcionáři:

neděle, 20. září 2020
Bystřice nad Pernštejnem, Autokemp Na kopci, 49.5440742N, 16.2930661E
Český svaz orientačních sportů (ČSOS)
SK Brno - Žabovřesky, oddíl orientačního běhu (ZBM)
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem
ředitel:
Jan Drábek R1
hlavní rozhodčí:
Jan Fiala R1
stavitel tratí:
Jan Zháňal R2

Přihlášky:

Za základní vklad přes ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6035)
do 6. září 2020, 23:59.
Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS e-mailem na adresu:
mcr2020@zabiny.club (přihlášku považujte za přijatou až po obdržení potvrzení).
Za zvýšený vklad do 13. září 2020, 23:59
Po 13. září 2020 již není možné se přihlásit.

Informace:

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6035
https://klasika2020.zabiny.club/
Jan Drábek, jan_drabek@volny.cz, 608 477 026

Parkování:

Parkování osobních automobilů v dochozí vzdálenosti od arény za poplatek, parkoviště
autobusů cca 4 km od centra, vysadí závodníky před centrem. Prosíme kluby, které přijedou
na Veteraniádu autobusem, aby svůj požadavek zadaly do ORISu (doplňkové služby). V
případě, že tak neučiní, nemusí mít prostor pro parkování.
centrum závodu - cíl: 0 m,
centrum závodu - start: do 3000 m
centrum závodu – parkoviště os. aut: do 1600 m
v centru závodu 20.9.2020 v čase 8:00 - 10:00
00 = 11:00 hodin
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70,
H75, H80.
startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. Nemohou startovat
závodníci, kteří budou startovat na M ČR na klasické trati dne 19. 9. 2020 ve stejném
prostoru. Nemohou startovat závodníci neregistrovaní v sekci OB ČSOS pro rok 2020.

Vzdálenosti:

Prezentace:
Start:
Kategorie:
Právo startu:

Vklady:
Kategorie
Do D/H55 včetně
D/H60 a starší

Protesty:

Do 6.9.
300 Kč
200 Kč

7.9.-13.9.
600 Kč
400 Kč

Půjčovné SI čipu (kontaktní)
– 40 Kč
Půjčovné SI čipu (bezkontaktní) – 80 Kč
Půjčovné čipu je nutno objednat v ORISu jako doplňkovou službu.
Platby za vklady a půjčovné SI je nutno odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek
bankovním převodem na účet SK Brno-Žabovřesky, z.s.: 4067843369/5500, VS 03+číslo
klubu podle adresáře ČSOS (VS je vygenerovaný za klubovou přihláškou v ORISu). Bez
zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Dle Pravidel OB. Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům
možno doručit na e-mailovou adresu: Jan Fiala, honzafiala0@gmail.com

Terén:

Členitý prostor Hornosvratecké vrchoviny, nacházející se v nadmořské výšce 375 m.n.m. až
716 m.n.m. Smíšený les dosahující až horských parametrů (převýšení více než 300 m).
Ve V a SZ části převažuje vzrostlý listnatý les s porosty buku a dubu. V JZ části je dominantní
jehličnatý les. Větší množství skalních útvarů, suťovisek a kamenných moří na příkrých
svazích údolí. Středně hustá síť komunikací.

Mapa:

Zubštejn 1 : 10 000, E=5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, stav 8/2020
Hlavní kartograf Petr Mareček. Pro všechny kategorie budou mapy vytištěny na voděodolný
materiál.
Systém ražení:
Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (včetně cílové jednotky).
Dětská školka:
Hlídání dětí bude organizováno, budete moci odložit svou ratolest na nezbytně nutnou
dobu.
Ubytování:
Pořádající subjekt nezajišťuje. Veřejné možnosti ubytování budou uvedeny na webu
závodu.
Možnost tréninku: Blízký terén je oblast, ve které proběhlo MČR na krátké trati 2018, pro tréninkové mapy,
prosím, kontaktujte pořadatele z TBM.
GDPR:

Předpis:
Upozornění:

Poděkování:

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v
nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě
přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS.
Závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich
pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a
videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v
souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou být
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně
fotografovi.
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze
se souhlasem ředitele závodů.
Konání akce umožnil správce lesů Lesy ČR s.p.
Závody probíhají za podpory města Bystřice nad Pernštejnem.
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 22.7.2020

Jan Drábek
Ředitel závodu

Jan Fiala
Hlavní rozhodčí

