
Rozpis závodu Ligy Vysočiny a veřejného závodu na krátké trati 

 

S přihláškou na tento závod účastník potvrzuje, že splňuje všechny 

hygienicko-epidemiologické požadavky nařízené vládou ČR pro účast na tomto 

typu akce. 

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 

Datum: sobota 23. října 2021.  

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč, e-mail vyborttr@gmail.com. 

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS 

Prezentace: V centru závodu 08:30 - 09:45 hod. 

Centrum: Sportovní areál v obci Dalešice (49.1314256N, 16.0824811E ) 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.0824811&y=49.1314677&z=17&source=coor&id=16.0824811%2C49.1314256 

Kategorie: Dle soutěžního řádu oblasti Vysočina,  D10N, D10, D12, D14, D16, D18,  D21C, D21D, D35, D45, D55, D65,  

H10N, H10, H12, H14, H16, H18,  H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, H70, HDR, P. 

Čas 000: 10:30, individuální start  

Kategorie HDR a P startují kdykoli do startovního času 60 podle organizace startéra. Ostatní kategorie podle startovních listin. 

Časy vítězů: předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu oblasti Vysočina. 

Vzdálenosti:  Centrum – start cca 1.300m (značeno fáborky). Cíl - centrum  cca 1.600m (bez značení). Parkování v blízkosti 

centra závodu – bude upřesněno v pokynech. 

Přihlášky: termín přihlášek - do pondělí 18. 10. 2021 23:59 hod. přes systém ORIS. Nouzově na: prihlasky@oobtrebic.cz. Na 

místě dle možností pořadatele s navýšením 100%. 

Startovné: Dětské kategorie do HD14 + HDR + P 60,- Kč, ostatní kategorie 100,- Kč. Půjčení čipu 30,- Kč (do HD14 zdarma), 

za nevrácený čip bude účtován poplatek 800,- Kč. Platby je také možné posílat na účet 155769340/0300, variabilní symbol číslo 

klubu dle adresáře ČSOS. 

Mapa: Čalonice, měřítko 1:10000, E 5 m, stav září 2021. Kategorie HD45 a výše měřítko 1:7500, rozměr mapy 210x297, 

mapový klíč ISOM 2017, hlavní kartograf Matěj Klusáček.  Vývraty nejsou mapovány. Mapa není vodovzdorně upravena. Na 

startu budou k dispozici euro obaly. 

Terén: vysočinský, v severní části prudký svah k přehradě místy se skalními útvary. 

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport - ident. SI jednotky budou nastaveny na bezkontaktní 

ražení. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a 
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kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do 

vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude 

brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí. 

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze 

zaslat e-mailem na vyborttr@gmail.com  

Školka: nezajišťuje se. 

 COVID: Pořadatel si vyhrazuje právo změn dle aktuální situace nařízené vládou ČR. Sledujte aktuální informace na stránkách 

závodu. 

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, potřebě 

sponzorů a podobně. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 

Ředitel: Radek Cícha, e-mail radek.cicha@centrum.cz, mobil 603 541 472 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Orálek  R3 

Stavitel: Martin Klusáček R2 
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