Rozpis
Měřený mapový trénink žactva a dorostu Východočeské oblasti
Datum konání:

15. 5. 2021

Pořádající orgán:

Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS

Pořadatelský subjekt: MOF, z.s.
Koronavirová
opatření:

Abychom vůbec mohli uspořádat tuto akci pro mládež, je potřeba dodržet
určitá pravidla. Zúčastnit se mohou závodníci do 18 let.
Všichni závodníci musí při příjezdu na parkoviště předložit potvrzení, že:
a) je závodník očkovaný
b) závodník měl negativní antigenní test méně než 72 hodin před závodem
c) závodník měl negativní PCR test méně než 7 dnů před závodem
d) závodník prodělal nemoc covid-19 v posledních 90 dnech před závodem a
už ukončil léčbu
Pro uznání testování ve škole bude vyžadováno čestné prohlášení o
absolvování testu, ve kterém bude uvedeno datum a čas testu, ve které škole
test proběhl, kontaktní telefonní číslo a o jaký test šlo (vzor čestného
prohlášení bude ke stažení v orisu).
V případě testování na odběrovém místě, bude vyžadován oficiální potvrzení
z odběrového místa. Samotesty doma bohužel hygiena neuznává. Testování
na místě nebude možné.
Tato pravidla vycházejí z aktuálně platného mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví.
Bez předání této informace nebude závodník vpuštěn na trať. Potvrzení
budou uschována po dobu 30 dnů u pořadatele pro případné hygienické
šetření. Následně budou skartovány. Podrobný způsob kontroly bude popsán
v pokynech.
Mimo čas strávený na trati mějte neustále nasazenou alespoň roušku.
Na start jděte přímo z místa vašeho parkování na svůj startovní čas.
Dorazíte-li na místo dříve, zdržujte se prosím tak, abyste dodržovali
dostatečnou vzdálenost a neporušovali vládní nařízení. Ihned po doběhu
prosím opusťte prostor cíle. Snažte se maximálně omezit i případnou
(nutnou) komunikaci s pořadateli.
Po doběhnutí, prosíme, co nejdříve odjeďte domů.
Přihlášením na trénink souhlasíte s dodržováním těchto pravidel.
Nejezděte na trénink, pokud se nebudete cítit dobře!!!

Parkoviště = Centrum: Louka u obce Hajnice (50°28'52.214"N, 15°54'13.899"E). Bude připravena
pouze plocha pro parkování.
Louka je velká, parkujte v dostatečných rozestupech. Převlékání je povoleno
pouze u vašich aut. Dodržujte bezpečné rozestupy od ostatních účastníků
tréninku. Pokud možno přijíždějte na parkoviště co nejpozději před svým
startem. Příjezdová komunikace je užší, buďte ohleduplní k ostatním
účastníkům provozu.
Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C

Doprovod/řidiči:

Dospělý doprovod nemůže dle aktuálně platných vládních opatření oficiální
trénink běžet. Proto prosíme, dodržujte vládní opatření, neshlukujte se na

parkovišti a nedoprovázejte mládežníky na start. Pokud budete chtít navštívit
les, bude v Orisu ke stažení mapa prostoru, abyste se neztratili.
Přihlášky:

Do 10. 5. 2021 23:59 pouze přes ORIS oris.orientacnisporty.cz. Účastníci se
hlásí do jednotlivých startovních vln. V těchto vlnách (1 vlna = 1 hodina) jim
budou přiděleny konkrétní startovní časy.
Přihlašovat se můžou pouze registrovaní závodníci Východočeské oblasti do
18 let.

Vklady:

90 Kč

Způsob placení:

POUZE převodem na účet pořadatele. Platby na účet posílejte tak, aby byly
připsány na účet pořadatele nejpozději ve středu 12. 5. 2021.
Číslo účtu: 2001762030/2010, variabilní symbol platby ve tvaru např.
111xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Evidence ČSOS (adresáře).

Prezentace:

Nebude. Veškeré změny a případné požadavky vyřiďte přes e-mail
mof.prihlaska@gmail.com do pátečního poledne.

Start 00:

Intervalový start, 00 = 10:00.

Terén:
Mapa:

Podhorský mírně zvlněný s hustou sítí cest a s kamennými poli.
Liščí hora, 1:10 000, E= 5 m, mapový klíč ISOM 2017, stav srpen 2020, budou
dokresleny nové paseky, mapa bude vytištěna na voděodolný papír.
Hl. kartograf Jan Kubát

Popisy kontrol:

Pouze na mapě.

Systém ražení:

Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

Vzdálenosti:

Parkoviště – start
Parkoviště – cíl

Parkování:

Na vyhrazené ploše. Bude upřesněno v pokynech. Při příjezdu respektujte
pokyny pořadatelů.

Občerstvení:

Nebude.

Mytí:

Nebude.

WC:

Ani WC nemůže být, proto prosíme vykonejte svou potřebu doma nebo
cestou, aby se neznečišťovalo okolí parkoviště.

Předpis:

Běží se dle platných Pravidel OB.

Informace:

V systému ORIS.

Funkce:

Ředitel tréninku:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:

Upozornění:

Vzhledem k vývoji koronavirové epidemie se můžou opatření změnit.
Účastnici startují na vlastní nebezpečí.
Zákaz vstupu do lesa se psem.

300 m
100 m

Jan Panchártek
Petr Fiala R3
Jan Petržela R1

Ochrana osobních
údajů a fotografování: 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 systém ORIS. Závodníci
běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich
pohybu v průběhu závodu. 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.
Poděkování:

Děkujeme majitelům lesa a obci Hajnice za umožnění uspořádání tréninku
v této lokalitě. Také děkujeme Krajské hygienické stanici za konzultaci a
nastavení pravidel. A v neposlední řadě velké díky patří OK 99 Hradec Králové
za poskytnutí mapy.

