
Mistrovství oblasti Vysočina ve sprintu 
ROZPIS 

Vzhledem k současné epidemické situaci musí každý účastník starší 6 let prokázat bezinfekčnost. Při 
příchodu na stadion se každý prokáže, že byl očkován/otestován/po nemoci. Bližší pokyny budou 

zveřejněny v ORISu. 

Pořádající subjekt:  Sportovní klub Chotěboř, z.s. 

Centrum:  Fotbalový stadion Ždírec nad Doubravou 

Datum:   11. 9. 2021 

Druh závodu: jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a 
intervalovým startem 

Kategorie: Dle soutěžního řádu Oblasti Vysočina 

 D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65 
H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, H70 
HDR, P – Závodníci kategorií HDR a P startují v libovolném čase, nejdéle však do 
startu posledního závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní 
kontrolu. 

 Tratě H10N, D10N, HDR jsou značené fáborky. 

Časy vítězů:  Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina 

Přihlašování: Přednostně přes systém ORIS, nouzově zasláním na emailovou adresu 
prihlasky@skchotebor.cz 

1. termín přihlášek 5. 9. 2021 23:59, 2. termín přihlášek 7. 9. 2021 23:59 za 
zvýšení vkladu o 50%. Po termínu velmi omezeně za dvojnásobné startovné.  

V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu. 

Výše vkladu: Dle prováděcích předpisů Oblasti Vysočina, nastaveny v ORISu, startovné zasílat 
pouze na bankovní účet číslo 579309524/0600, variabilní symbol dle adresáře 
oddílů ČSOS. Vklady v hotovosti nebudou přijímány. Termín úhrady do pátku 
10. 9. 2021. 

Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:15. 

Změny výhradně na email prihlasky@skchotebor.cz do pátečního večera 
(vyčkejte na potvrzení změny),  v den závodu telefonicky 732 374 793. 

Start:   00 = 10:00, intervalový 

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum do 300 m 
centrum – start do 500 m  

   centrum – cíl do 100 m 
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Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení  SportIdent; jeden SI čip 
nesmí být v závodě použit vícekrát. Kontroly budou nastaveny pro bezkontaktní 
způsob ražení včetně cílové jednotky. 

Mapa: Ždírec, 1 : 4 000, e = 2 m 
 mapovali: Alena Voborníková a Jan Picek, stav 8/2021, mapový klíč 

ISSprOM 2019 
   mapy budou vodovzdorně upraveny 
 
Terén: Městská zástavba a lesopark. 

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na 
emailovou adresu: ob@skchotebor.cz; protesty v průběhu závodu předkládejte 
hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč. 

Funkcionáři: ředitelka závodu – Alena Voborníková R3 

 hlavní rozhodčí – Lenka Šťastná R3 

 stavitelé tratí – Jan Picek R1 a Alena Voborníková R3 

Kontakt:   Další informace na emailu prihlasky@skchotebor.cz  

 

mailto:ob@skchotebor.cz
mailto:prihlasky@skchotebor.cz

	Mistrovství oblasti Vysočina ve sprintu

