ŠTAFETY MLÁDEŽE 16.9.2020
PRAHA – ZÁTIŠSKÝ POTOK
ROZPIS
Pořádající orgán:

Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu SK Zvole, z.s.
Datum:

16.9.2020 (středa)

Centrum:

Louka mezi policejní akademií a supermarketem Lidl, Lhotecká ulice, Praha – Lhotka, mapa
GPS: 50.0157778N, 14.4264219E

Typ závodu:

závod tříčlenných štafet s hromadným startem

Kategorie štafet:

DH10, DH12, D14, H14, OPEN (v rámci závodu bude možné absolvovat i tréninkové tratě jednotlivců – viz
spojený závod v ORIS)

upřesnění:
-

Kategorie DH10 je v podstatě kategorií H10, ve které mohou startovat dívky, je společná pro D10 a H10
Kategorie DH12 je v podstatě kategorií H12, ve které mohou startovat dívky, je společná pro D12 a H12
kategorie OPEN je společnou kategorií pro muže a ženy bez omezení věku a oddílu, kategorie bude
obtížností a délkou stavěna pro DH16 a starší
hostování není dovoleno (s výjimkou kategorie OPEN)
štafeta nesplňující podmínky pro start v kategorii běžet může, bude ale mimo soutěž
všechny kategorie závodu štafet budou farstovány
kategorie DH10, DH12 budou postavené pro úroveň méně zkušených závodníků

Předp. časy vítězů: 15 minut (na úseku štafety)
Přihlášky:

1. termín do pátku 11.9.2020
2. termín do neděle 13.9.2020 (12:00)
přes ORIS (přihlášky)
nouzově e-mailem: ob(at)skzvole.cz (přihláška je platná po obdržení odpovědi).
v přihlášce uveďte jméno a příjmení, registrační číslo (rok narození), kategorii, číslo čipu

Vklady:

DH10, DH12, D14, H14, OPEN

Úhrady vkladů:

převodem na účet:
Název účtu: SK Zvole, z.s.
Banka: FIO, a.s.
Číslo účtu: 2001830419/2010
Var. symbol: 20XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS adresáře ČSOS

do 11.9.
200,- Kč

po 11.9.
250,- Kč

hotově na prezentaci (ve výjimečných případech)
Soupisky:

zadáním do systému ORIS do 15.9. 2020 do 17:00 hod
na prezentaci budou soupisky měněny pouze ve výjimečných případech (nemoc, zranění).

Doprava:

Bus: 117, 139, 150, 157 – zastávka Hasova

OB Zvole

Vzdálenosti:

centrum – prezentace: 0 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m

Prezentace:

v centru závodu 15:00 - 16:00

Start:

hromadný po vlnách, 00 = 16:15

Časový limit:

90 minut – za celou štafetu, v 18:30 začneme stahovat kontroly z prostoru závodu

Mapa:

Zátiší, 1:10 000, E = 5 m, ISOM 2000
rozměr: A4
mapa bude vodovzdorně upravená

Způsob ražení:

SportIdent – kontaktní režim. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip i v případě
nedokončení závodu
zapůjčení čipů pořadatel nezajišťuje

Terén

Svažitý terén s nejnižším bodem v údolí Zátišského potoka procházející středem závodního prostoru ze
severovýchodu na západ, porostově rozmanitý, místy obtížné průběžný. Středně hustá síť komunikací.

Informace

Jan Kolář, email: h.kolar(at)volny.cz, tel: 602 554 894

Protesty:

písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
poštovní adresa hlavního rozhodčího: Tomáš Hájek, Spojovací 396, 252 45 Zvole

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.

Dětská školka

nebude zřízena

Občerstvení

v centru závodu pitná voda, v blízkosti centra závodu supermarket Lidl, Penny a Norma

Doprovod na trati

závodník nesmí být během závodu doprovázen zvířetem

Omezení

bez omezení běžeckého oblečení a obutí

Ochrana osobních
údajů (GDPR

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

Hlavní pořadatelé

ředitel: Jan Kolář (R3)
hlavní rozhodčí: Tomáš Hájek (R3)
stavitel tratí: Karel Švec (R3)

Jan Kolář
ředitel závodu

Tomáš Hájek
hlavní rozhodčí

