Sportovní klub orientačního běhu, z.s.
SKOB Frýdek-Místek

BF M

Rozpis

1.závodu podzimního KŽ a KŽV MSKS OS 2021
(ID 6334, ranking koeficient 1,0)

v lesním sprintu

Poř.orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKS OS)
Poř.subjekt: SKOB Frýdek-Místek, z.s. (BFM)
Klasifikace: Jednorázový denní závod jednotlivců v lesním sprintu s pevným pořadím
kontrol
Datum:
Místo:

Sobota 4.9.2021
Bezručova vyhlídka u Sedlišť, mapa, 49.7127953N, 18.3634264E

Kategorie:

D,H10N (fáborky), D,H10C, D,H12C, D,H14C, D,H16C, D,H18C, D,H21C,
D,H35C, D,H45C, D,H55C, D,H65C, H70C, HDR – rodiče s dětmi (fáborky), P

Vklad:

DH10NC, D,H12C: HDR: 50,-Kč, D,H14C, D,H65C, H70C, P: 70,-Kč,
ostatní: 100,-Kč,
platba převodem na účet č. 1159922001/5500, VS – číslo oddílu
(klubu) dle adresáře ČSOS, přihlášky po termínu za dvojnásobný vklad
(kromě HDR,P), platby do 200,-Kč možno hradil při prezentaci, při platbě
31.8. a později předložte doklad o zaplacení u prezentace

Přihlášky:

Do pondělí 30.8.2021 (23:59) přihlašovacím systémem ORIS,
neregistrovaní a zahraniční závodníci na e-mail milan.bincik@gmail.com
v povinném formátu

Prezentace: Nebude, pouze možnost zaplacení plateb do 200,-Kč a předložení dokladu
o zaplacení v místě shromaždiště od 9:30-11:00 hod., dohlášky a změny
na místě nebudou možné
Start 00:
10:00 hod.
Kategorie HDR, P, start libovolný (do startu posledního závodníka ve
startovní listině)
Vzdálenosti: Parkování auto-centrum do 100 m, centrum-start, cíl (blízko sebe) 1200 m
Mapa:
Studánka v Hájku, 1:4000, E 2,5 m, stav duben 2021

Terén:

autoři: Vlastimil MUTINA, Jiří RYŚAVÝ, kresba Tomáš VAVŘÍK, mapa
vodovzdorně upravena (pretex), formát A4, ISSprOM 2019
Kontinentální, rovinatější, čistý

Ražení:

Elektronické, SI, během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na
bezkontaktní způsob ražení
Informace: Vlastimil MUTINA, vmutina@centrum.cz, www stránky MSKS, ORIS
WWW:
Školka:

Startovka a pokyny budou uveřejněny na www stránce MSKS a ORISu ve
čtvrtek 2.9.2021
pořadatel nezajišťuje

Parkování:

Parkoviště u centra – louka a místní komunikace, klíče od vozidel možno
předat a následně vyzvednout u pořadatelů
Občerstvení:Po doběhu v cíli (balená voda), bufet na shromaždišti
Převlékání: auta, v omezené míře možné oddílové stany
Předpis:

Závodí se dle Pravidel OB, SŘ a Prováděcích předpisů MSKS ČSOS
k soutěžím pro rok 2021, časový limit dle SŘ MSKS OS

Popisy kontrol: Piktogramy ve startovním koridoru
Výsledky:

Průběžné výsledky nebudou, oficiální výsledky v ORISu

Protesty:

S poplatkem 100,-Kč, písemně hlavnímu rozhodčímu nebo na adresu:
Vlastimil Mutina, Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek

Ceny, vyhlášení: Nebude
GDPR, foto: Přihlášením na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů (v přihlášce, startovce, výsledcích) v IS ORIS. V průběhu
sportovní akce bude pořizována fotodokumentace (v souladu s §89 zákona
č.89/2012 sb. OZ). V případě, že nesouhlasíte s pořizováním
fotodokumentace, oznamte to prosím fotografovi.
Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí ! Základní lékařská pomoc bude
poskytnuta v cíli závodu. Další lékařská pomoc se provádí na účet
zdravotních pojišťoven. Provozování prodejní nebo propagační činnosti není
možné.
COVID:

Žádáme o zásadní dodržování hygienických předpisů souvisejících
se současným stavem pandemie – rozestupy, omezení shlukování.
Upozorňujeme, že vzhledem k situaci související s pandemií COVID19 se mohou některé informace měnit, upřesnění bude v pokynech,
(ORISu) – např. požadavek čestného prohlášení o očkování,
testování .

Pořadatelé: ředitel závodu –

Ivona POPIELUCHOVÁ, R III

hlavní rozhodčí –

Vlastimil MUTINA, R III

stavitel tratí –

Martin SVOBODA, R III

Rozpis schválen soutěžní komisí MSKS dne 26.7.2021
Ivona POPIELUCHOVÁ
Vlastimil MUTINA
ředitel závodu
hlavní rozhodčí
_________________________________________________________________________________________

