Rozpis
9. a 10. závodu JO ve sprintu a veřejného závodu
Pořádající orgán:
Pořadatel:
Datum:
Centrum závodů:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
KOB Litvínov
sobota 16. října 2021
Areál bývalého kovošrotu Litvínov (Hamr), Jandečkova 264
GPS 50.5890003N, 13.5761350E

Program:

8:30 – 9:30 prezentace (v centru závodu). Kluby se správně uhrazeným startovným na
prezentaci nemusí.
10:00 start 00 sprint 1
13:30 – 14:00 prezentace (v centru závodu)
14:30 start 00 sprint 2

Zařazení do soutěží:

9.,10. závod Ještědského žebříčku dospělých (JŽD)
6.,7. závod Ještědského žebříčku mládeže - podzim (JŽM)
veřejný závod

Kategorie:

Závody počítané do Ještědského žebříčku: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35,
D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21L, H35,
H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80.
Kategorie náborové: D10L, H10L, HDR (s doprovodem).
Kategorie příchozích: P (trať na úrovni H12, lehká obtížnost), T (trať na úrovni H18, střední
obtížnost).

Přihlášky:

Přes přihláškový systém ORIS - https://oris.orientacnisporty.cz/, nejpozději do neděle 10.
října 2021 23:59. Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele do 12. října 23:59 za zvýšené
startovné (mimo HD10L, HDR, P). Po tomto termínu pouze do kategorií HDR, HD10L, P, T.
Neregistrování závodníci – přihlášky pouze emailem na výjimečně e-mailem na adresu
kob.lit@centrum.cz s potvrzením o úhradě startovného (zaslat údaje – Jméno, rok narození,
kategorie, číslo čipu nebo požadavek na zapůjčení) – bez úhrady nebude přihláška
akceptována.

Vklady:

Sprint 1
Kategorie/termín
DH10, 12, 14, 65, 70, 75, H80
DH 16 – DH 60, T
HDR, HD10L, P

do 10.10.2021
70 Kč
90 Kč
70 Kč

do 12.10.2021
105 Kč
135 Kč
70 Kč

Sprint 2
Kategorie/termín
DH10, 12, 14, 65, 70, 75, H80
DH 16 – DH 60, T
HDR, HD10L, P

do 10.10.2021
70 Kč
90 Kč
70 Kč

do 12.10.2021
105 Kč
135 Kč
70 Kč

Půjčovné čipu 40 Kč/závod, zadávejte prosím společně s přihláškami do ORISu.
Neregistrovaní závodníci – platí vratnou zálohu 1000,- Kč.
Forma úhrady:

V termínu přihlášek na účet číslo: 2400425947/2010, VS 99+číslo oddílu podle adresáře ČSOS
nebo ORISu.

Start:

Intervalový
Sprint 1: 00=10:00 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start, nejpozději však do času 60)
Sprint 2: 00=14:30 (kategorie HDR, P a T dle příchodu na start, nejpozději však do času 60)

Systém ražení:

Sportident – elektronický. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Označovací
jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON.

Mapy:

Sprint 1: Výsypka sever 21, 1:4 000, ekv. 2 m, ISSprOM 2019, stav jaro 2020, revize podzim
2021, formát A3.
Sprint 2: Park Nové Záluží 21, 1:4 000, ekv. 2 m, ISSprOM 2019, stav jaro 2020, revize podzim
2021, formát A4.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, mapníky budou volně k odběru na startu.
Mapoval: Milan Bílý.

Terén:

Sprint 1: Jedná se o rekultivované území. V části těžko průběžný terén s hustým podrostem,
menší hustota cest, v propadlinách vodní plochy s různou velikostí.
Sprint 2: Rekultivované území po těžbě hnědého uhlí. Příměstský lesní park se sítí
zpevněných cest, mimo cesty hustý těžko průchodný podrost. V prostoru lesoparku se
nachází několik větších vodních ploch.

Předpokládané časy vítězů:

V souladu se Soutěžním řádem JO 2020.

Dětský závod:

V blízkosti centra závodu pro nejmenší. S ohledem na možná omezení ze strany státních
orgánů může být zrušen.

Vzdálenosti:

Sprint 1
Sprint 2

Parkování:

V centru závodů. Bude vybíráno parkovné 20 Kč.

Občerstvení:

Voda

Dětská školka:

Nebude zajištěna.

Protesty:

Doložené vkladem 400Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či emailem na adresu: pavlikovajitkabca@seznam.cz (sprint 1), eneradova@gmail.com (sprint 2).

Prodej a propagace:

Pouze se souhlasem ředitele závodu: kob.lit@centrum.cz

Další informace:

Veškeré informace najdete v ORISu
Sprint 1: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6410
Sprint 2: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6411
kob.lit@centrum.cz

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu JO a Prováděcích pokynů k soutěžím JO
sekce OB pro rok 2021.

centrum – start: do 1000 m., centrum – cíl: do 1000 m
centrum – start: do 1000 m., centrum – cíl: do 1000 m

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého
svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním
systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány
fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi.
Hlavní funkcionáři:

Sprint 1
Ředitel závodu: Jan Kučerka
Hlavní rozhodčí: Jitka Pavlíková (R3)
Stavitel tratí: Jaroslav Nerad (R3)

Sprint 2
Ředitel závodu: Jan Kučerka
Hlavní rozhodčí: Eva Neradová (R3)
Stavitel tratí: Jiří Macek (R3)

COVID info
udržujte odstup 2 metry, kde je to možné
využívejte dezinfekci z nádob v centru závodu
pokud se necítíte dobře, nenastupujte do závodu
zvažte svůj celkový zdravotní stav
dodržujte aktuální nařízení vlády ČR
Každý závodník musí předložit jedno z níže uvedených potvrzení.
- negativní PCR test na přítomnost nemoci Covid-19, ne starší než 7 dní, nebo
- negativní antigenní test na přítomnost nemoci Covid-19, ne starší než 72 hod, nebo
- završené očkování dle platného nařízení vlády, min. 14 dní po závěrečné dávce, nebo
- prodělání této nemoci v posledních 180 dnech.
Výše uvedené se nevztahuje na děti do dovršení 6 let.

