
Liga Vysočiny,
Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati, 3.10.2021

ROZPIS

Termín: 3.10.2021 (neděle)

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Ředitel závodu: Eva Potužníková (SJH7652)
Hlavní rozhodčí: Jiří Parkan (SJH6801, R3)
Stavba tratí: Petr Nouza ml. (SJH9300, R3)

Typ závodu: denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol

Shromaždiště: Potočná u Číměře, louka u obce
Poloha: 49.0507N, 15.1056E (https://mapy.cz/s/darotevoma)

Start: intervalový, čas 00 = 10:00.

Informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6389,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz

Terén: Středně členitý terén v nadmořské výšce 580 – 691 m. Průběžnost mnohde snižuje nepříjemný podrost.
V částech závodního prostoru opuštěné lomy, skalky i skály využívané ke sportovnímu lezení. Prostor je zatím je-
nom v malé míře dotčen kůrovcovou těžbou. Poslední předcházející O-mapa prostoru se zrodila spolu s letošními
čerstvými veterány.

Mapa: Nivy 3 (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/nivy-3-2021), stav září 2021.
Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m pro všechny kategorie. Klíč ISOM 2017-2, autor Petr Nouza ml. Mapa bude vytištěna
na voděodolný materiál pretex.

Kategorie:

D10N (fáborky), D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65

H10N (fáborky), H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, H70

HDR – kategorie pro rodiče s malými dětmi (fáborky)
P – volná kategorie pro příchozí a začátečníky (obtížnost H12)

Kategorie D20 a H20: závodníci ročníku narození 2001 a 2002, kteří chtějí být hodnoceni v těchto kategoriích
Ligy Vysočiny a Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati se přihlásí do kategorií D21C, resp. H21C. Pořadí
v kategoriích D20 a H20 bude určeno oddělením věkově odpovídajících závodníků z výsledků kategorií D21C
a H21C.

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina.
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Vklady (základní výše):

Registrovaní v sekci OB
Kategorie ČSOS pro rok 2021 Neregistrovaní
HDR, P 60 Kč 60 Kč
DH10N, DH10–DH14 60 Kč 120 Kč
DH16 – DH65, H70 100 Kč 200 Kč

Půjčení čipu (pouze kontaktní ražení) 50 Kč, žactvo (do DH14) a pro HDR zdarma. Za nevrácený čip bude účtován
poplatek 1 000 Kč.

Platby: Vklady za přihlášky v 1. a 2. termínu musí být uhrazeny bezhotovostně tak, aby byly připsány na účet
pořadatele nejpozději ve čtvrtek 30.9.2021.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 3335399002 / 5500
Variabilní symbol: 555xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu, oblast 3.10.

Přihlášky: Do neděle 26.9. (23:59) za základní vklad,
do úterý 28.9. (23:59) za základní vklad navýšený o 50 %.
Od středy 29.9. pouze výjimečně a dle možností pořadatele (do počtu objednaných map)
za dvojnásobek základního vkladu.

Vklad pro kategorie P a HDR vždy v základní výši. I pro tyto kategorie však bude připravena pouze minimální
(a spíše technická) rezerva map. Po uplynutí 2. termínu přihlášek nebude možnost dotisku map. Pokud chcete
mít jistotu startu, přihlašte se i do těchto kategorií nejpozději v úterý 28.9.

Všechny přihlášky výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6389), ne-
registrovaní a zahraniční závodníci mohou využít „Jednorázovou přihlášku“ v ORISu.

Od 29.9. směřujte své (vesměs marné) pokusy o přihlášení na e-mail (SJHprihlasky@seznam.cz). E-maily budou
s porozuměním přečteny, pokud přijdou nejpozději v pátek 1.10. v 10:10 CEST. Později obdržené e-maily budou
bez přečtení smazány při pozávodním úklidu e-mailové schránky. E-mailová přihláška je platná až po jejím
případném potvrzení.

Odhlášky a storno poplatky: Za závodníky odhlášené (z libovolného důvodu včetně zranění, nemoci, izolace,
karantény, . . . ) v pondělí 27.9. a později bude účtována plná výše startovného odpovídajícího datu přihlášení.

Prezentace: 8:30 – 9:15 na shromaždišti. Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Parkování: Osobní automobily na louce v těsném okolí shromaždiště.

Parkování autobusů bude upřesněno individuálně. Oddíly (jiné než CHT), které mají v úmyslu přijet autobusem
prosíme, aby nám tento záměr sdělily vhodnou formou (ústně nebo mailem) co nejdříve, nejpozději 14 dnů před
závody (děkujeme).

Vzdálenosti: Budou upřesněny v pokynech. Čekejte spíše nižší stovky metrů ke startu i z cíle.

Školka: Nebude zřízena.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent, možnost bezkontaktního ražení při použití čipu SIAC. Každý čip lze
během závodu použít nejvýše jednou.

Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu oblastních soutěží ČSOS 2021 – oblast Vysočina
a Prováděcích předpisů 2021 oblasti Vysočina.
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Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění) e-mailem na SJHprihlasky@seznam.cz
s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní závod“.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na riziko pádu vyvrácených
pařezů s kořenovým systémem, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou (nejenom) na lesních
cestách a ostatními návštěvníky lesa. Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní
nebezpečí. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se
přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Zákaz vstupu do lesa se psem.

Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem.

PANdemICKÁ OPATŘENÍ: Budou upřesněna v pokynech v závislosti na aktuálním rozpoložení aktuálního
ministra či ministryně zdravotnictví ČR.

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí
se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti.
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 vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně
fotografovi.

Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.,
obce Číměř a Nová Bystřice

a zemědělský podnik BOVIS N.B. spol. s r.o.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území,
které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se v nich ohleduplně!
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