ROZPIS
Měřený trénink ve sprintu

Brno - Vinohrady 8. 5. 2021
Datum:
Místo:
Pořádající subjekt:
Typ tréninku:
Ražení:

Funkcionáři:

Přihlášky:
Informace:

Prezentace:
Start:
Kategorie:
Směrné časy:
Vklady:

Mapa:
Terén:
GDPR:

8. 5. 2021
Brno - Vinohrady
SK Žabovřesky Brno, oddíl orientačního běhu (ZBM)
Jednorázový denní trénink jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem.
Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení až do vzdálenosti
0,5 m). Cílová krabička bude zapnuta v BEACON módu.
ředitel:
Jan Drábek
hlavní rozhodčí:
Pavel Zelený, R3
stavitel tratí:
Jáchym Coufal, R3
výhradně přes ORIS do 3. května 2021 23:59, dohlášky na místě
nebudou možné.
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6501
Plánek s místem startu bude zveřejněn společně s pokyny.
Plán závodu bude zveřejněn v pokynech v návaznosti na platná
hygienická opatření ke dni závodu
Bude jen online
00 = 10:00 hodin, po startovních vlnách, každou minutu nejvýše jedna
osoba
H, D, ZV, HDD
Pro všechny kategorie: 16 -18 minut
HDD, ZV = 50,– Kč
H, D = 60,– Kč
Přihláška po termínu nejsou možné.
Veškeré platby je nutné zaslat na účet č. 4067843369/5500, název
účtu: SK Brno Žabovřesky, variabilní symbol: 1XXXX, kde XXXX
značí číslo oddílu podle adresáře ČSOS.
Nelze platit hotově!
U neregistrovaných je třeba poslat platbu do 3. 5. 2021
vs: použijte dle vygenerovaného v orisu
ŠERWŮD, 1:4000, e=2.5m, mapovali: Jáchym Coufal, Klára
Barnatová, Vojtěch Marek, Markéta Rotková, Adam Urbánek
Panelové sídliště a přilehlý lesopark Akátky.
Přihlášením se k tréninku souhlasí účastník s použitím svých
osobních údajů v minimální nutné míře k tomu, aby mohl být zařazen
do startovní listiny, absolvovat trénink a jeho výsledek mohl být
vyhodnocen

COVID-19 informace:
Je to individuální trénink.
Dodržujte platná hygienická nařízení.
Pokud se cítíte nemocní nebo máte zvýšenou teplotu, tak, prosím, nechoďte
na trénink!
Před startem prosím použijte dezinfekci na ruce.
Mimo samotný trénink noste roušky.

Prostor tréninku:

Správný směr přejí pořadatelé!

