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8. a 9. závod Západočeského žebříčku – jaro 2021
Mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati
závody zařazené do rankingu s koef. 1,00 a 1,02

veřejné závody

ROZPIS MŮŽE BÝT UPŘESŇOVÁN NA ZÁKLADĚ ZMĚN V PROTIEPIDEMICKÝCH NAŘÍZENÍ.

Datum :        5. - 6. 6.  2021
 

Pořadatel :    KOB Baník Sokolov
 

Centrum :     Třídomí – chatová osada, centrum jako takové nebude, popisy budou na startu, 
pokyny předem na internetu, výsledky se nebudou vyvěšovat

 

Druh závodu: sobota -  8. OŽ, krátká trať, intervalový start, ranking. koef. 1,00
                      neděle -  9. OŽ, klasická trať – mistrovství oblasti, intervalový start, ranking. koef. 1,02

 Mapa:  Třídomí II   (1:10 000, 05/2021),  mapy nebudou vodovzdorně upraveny
 

Terén : podhorský podmáčený terén, množství vodotečí a klacků pod nohama se sítí komunikací
 

Start 00 :     sobota – 13:00, neděle – 10:00

Popisy : po oba dny budou k dispozici na startu !!!

Vzdálenosti : sobota parkoviště – start : v místě, cíl – vyčítání SI : 200m, vyčítání SI – parkoviště : 500m
neděle parkoviště – start : 900m, cíl – vyčítání SI : v místě, vyčítání SI – parkoviště : 500m

 Kategorie :    sobota – H,D 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, H75, HD10F, TF, T1
neděle – H,D 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 55, 65, H75, HD10F, TF, T1
HD10F – fáborkovaná trať pro děti do 10let bez doprovodu, TF – fáborkovaná trať pro děti 
s doprovodem, T1 – tréninková trať

                
 Prezentace :  Prezentace nebude – bude možno pouze uhradit startovné, případně vyzvednout potvrzení o platbě      

pouze za celý klub jednomu zástupci. Nebudou přijímány dohlášky, nebudou možné změny kategorií 
atd. Pokyny a popisy budou k dispozici v centru.
Též zde je nutné odevzdat čestné prohlášení (viz. Upozornění). 
 

 Přihlášky :    do 31.5. 2021 23:59 pomocí systému ORIS – oris.orientacnisporty.cz, závody 6431 a 6432
Přihlašování do 2 startovních vln, prosíme, přihlašujte se dle dopravy.
Po termínu přihlášek jen dle možností pořadatele a za dvojnásobné startovné – max. do 2.6. emailem 
na  k.pilar@centrum.cz. Po tomto termínu již nebudou dohlášky možné (ani předem, ani na místě).

Startovné :    HD10 – 14, HD65, H75 … 80,- Kč,  HD16 - 55 … 120,- Kč, kateg. T a HD10F … 60,- Kč – za jeden den
Preferujeme platbu předem na účet  0861618339/0800,  VS – číslo klubu dle adresáře 
splatné v termínu přihlášek, platba hotově před závodem bude umožněna.

 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Občerstvení: nebude zajištěno (ani po doběhu, ani v centru)

Výsledky: po skončení závodů v ORIS, vyhlášení vítězů nebude provedeno
 

Ražení :       elektronické Sport Ident - Air mód 
požadavek na zapůjčení čipu uvést v přihlášce, půjčovné 40,- Kč/závod
za ztrátu čipu bude účtováno 800Kč. 

Předpis : pro závody platí platná pravidla OB a řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ZČO

Příjezd : Možné jak od Horního Slavkova (směr od Plzně) nebo od Nadlesí (směr od K. Varů, Sokolova)

Parkování : v místě omezené parkování – dbejte bezpodmínečně pokynů pořadatelů, 
bude vybíráno parkovné 20,-Kč za oba dny – mějte, prosím, připravené drobné. Mapka v ORIS
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Informace : v ORIS – sledujte informace v závislosti na situaci a vládních nařízeních, příp. kobsokolov@gmail.com
 

Upozornění: Uspořádání závodů se bude odvíjet dle aktuálních protiepidemických opatření. V případě změn budeme 
neprodleně informovat. Mohou být požadovány i dokumenty o provedeném testování. 

V místě závodů dodržujte platná opatření a pokyny pořadatelů. 

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě
přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. 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). Avšak žádáme o zvážení, nakolik je to potřebné.
V případě, že nesouhlasíte fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.  

COVID19  –  každý  zástupce  oddílu  je  povinen  před  závodem  odevzdat  za  celý  oddíl  čestné  prohlášení  ohledně
pandemických  opatření  od  každého  závodníka  (v  případě  mladistvých  podepsaných  jeho  zákonným  zástupcem).
Formulář bude dostupný v ORIS.

Bafíci :       ředitel závodů :  Pilař Karel
               hlavní rozhodčí : Kohoutek Oldřich st.
  stavitel tratí :    K Rambousek ml., Kohoutek Oldřich ml.
                                                 
                                                              

ROZPIS MŮŽE BÝT UPŘESŇOVÁN NA ZÁKLADĚ ZMĚN V PROTIEPIDEMICKÝCH NAŘÍZENÍ.


