Rozpis
Mistrovství Východočeské oblasti na klasické trati
5. kolo Východočeské oblasti
Ranking koef. = 1,02
Datum konání:

26. 6. 2021

Pořádající orgán:

Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS

Pořadatelský subjekt: OK 99 Hradec Králové, z.s.
Koronavirová
opatření:

Přihlášením na závod souhlasíte s dodržováním aktuálně platných vládních
nařízení a v případě kontroly se budete moci prokázat, že tyto podmínky
splňujete.

Centrum:

Nebude. Pouze v prostoru cíle v lese bude vymezen prostor, ve kterém si
budete moci zanechat věci na nezbytnou dobu, kterou strávíte na trati.
Doporučujeme zanechat si u cíle pití.

Parkoviště:

Vzhledem pořádání na poslední chvíli nebude parkování organizováno
pořadateli. Doporučujeme zaparkovat na parkovišti u Stříbrného rybníka.
Plocha parkoviště je využívána i pro rekreační účely. Proto je pravděpodobné,
že se kapacita rychle zaplní. V takovém případě doporučujeme zaparkovat na
parkovištích v okolí nebo v okolních ulicích při respektování dopravního
značení. Další možností je zaparkovat na parkovišti u koupaliště Flošna a
dojet MHD (přímý spoj). Závodníky z Hradce Králové prosíme, aby přijeli na
kole nebo MHD. Zde je mapka s možnostmi parkování.

Kategorie:

D10C, D10N, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C,
D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C
H10C, H10N, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C,
H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H75C, HDR
V případě malého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo sloučit kategorie.

Přihlášky:

Do 20. 6. 2021 23:59 pouze přes ORIS oris.orientacnisporty.cz. Účastníci se
mohou přihlásit do dopolední nebo odpolední vlny. Do poznámky můžete
napsat, s kým byste chtěli startovat, aby osádka jednoho auta mohla
startovat podobně. Startovní pole bude nataženo na celý den.

Dohlášky:

Dohlášky nebudou možné ani pro HDR.

Vklady:

Žactvo 80 Kč, ostatní 110 Kč.

Způsob placení:

POUZE převodem na účet pořadatele. Platby na účet posílejte tak, aby byly
připsány na účet pořadatele nejpozději ve středu 23. 6. 2021.
Číslo účtu: 2201569948/2010, variabilní symbol platby ve tvaru např.
222xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Evidence ČSOS (adresáře).

Prezentace:

Nebude. Veškeré změny a případné požadavky vyřiďte přes e-mail
prihlasky@ok99.cz do pátečního poledne.

Start 00:

Intervalový start, 00 = 10:00. HDR volný na krabičku v průběhu přihlášené
vlny.

Terén:
Mapa:

Hradecká rovina se spoustou cest, vodotečí a hustníků.
Stříbrňák, 1:15000 pro delší tratě
Stříbrňák, 1:10 000, E= 5 m, mapový klíč ISOM 2017, stav březen 2021, budou
dokresleny nové paseky, mapa bude vytištěna na voděodolný papír.

Hl. kartograf Jan Kubát
Popisy kontrol:

Budou vyvěšeny v Orisu a na mapě.

Systém ražení:

Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

Vzdálenosti:

Parkování – cíl
Cíl – start

Občerstvení:

Nebude. V okolí je několik otevřených okének s rychlým občerstvením.

Mytí:

Nebude.

WC:

U cíle bude mobilní WC.

Školka:

Nebude.

Předpis:

Běží se dle platných Pravidel OB.

Informace:

V systému ORIS.

Funkce:

Ředitel tréninku:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:

Upozornění:

Vzhledem k vývoji koronavirové epidemie se může rozpis měnit.
Účastnici startují na vlastní nebezpečí.
Zákaz vstupu do lesa se psem.

do 2,5km
do 800 m

Petra Hlaváčková
Tomáš Vítek R3
Denisa Kosová R2

Ochrana osobních
údajů a fotografování: Přihlášením se na tento závod 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. Závodníci
běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich
pohybu v průběhu závodu. 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.
Poděkování:

Děkujeme společnosti Městské lesy Hradec Králové za umožnění uspořádat
závod v orientačním běhu.

