O pohár města Ivančice
Rozpis
Společná ustanovení
Pořádající orgán:

Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt:

BBM – BETA URSUS Rosice

Datum:

Úterý 28. září 2021

Centrum závodů:

Ivančice – Středisko volného času Ivančice HORIZONT, Zemědělská 2.

Kategorie:

Dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti:
D/H 10, 12, 14, 16, 18, 21, 21D, 35, 45, 55, 65.
Veřejný závod: HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí).
Mistrovství ČR neslyšících: D21N, H21N
(pouze pro účastníky MČR neslyšících).
Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním
řádem Jihomoravské oblasti.

Přihlášky:

Do 21.9.2021 do 24:00 za základní vklad,
do 22.9.2021 do 24:00 za vklad zvýšený o 50 %,
poté dle možností pořadatele na prezentaci za vklad zvýšený o 100 %.
Přihlášky provádějte pomocí ORISu na https://oris.orientacnisporty.cz,
neregistrovaní závodníci přes „Jednorázová přihláška“ v ORISu.
V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu, případně požadavky na
startovní čas. Změny při prezentaci nebudou možné!

Vklady:

Pro řádný přihlašovací termín:
žactvo, HDR, P
60 Kč
ostatní kategorie
100 Kč
půjčovné SI čipů (kontaktní) 40 Kč
Přihlášky do kategorií P, HDR za základní startovné až do okamžiku
uzavření prezentace.

Způsob úhrady:

V hotovosti při prezentaci, případně do 24.9.2021 na účet:
číslo účtu:
300 000 2536 / 8040
banka:
Oberbank AG
var. symbol: XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Informace o závodě: Na stránce závodu http://www.betaursus.cz/p/jml-2021.html,
v systému ORIS nebo na tel. 603 255 926 (Pavel Ptáček).
Ražení:

Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SportIdent (SI),
krabičky budou nastaveny do bezkontaktního ražení.
Požadavky na zapůjčení čipů uveďte v přihlášce, v případě ztráty půjčeného
čipu bude pořadatel vyžadovat 1.000 Kč.

Protesty:

Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů
na adresu: Miloš Dvořák, Komenského nám. 606, 665 01 Rosice.

Parkování:

V blízkosti Střediska volného času Ivančice HORIZONT, dbejte pokynů
pořadatelů.

Doprava:

Pořadatelé nezajišťují.

Stravování:

V centru závodu bude otevřeno občerstvení se základním sortimentem
občerstvení.
Je možné si v ORISu objednat teplé jídlo z následující nabídky:
– vývar, rizoto s vepřovým masem a zeleninou,
– vývar, těstovinový salát.
Cena jednoho jídla je 100 Kč, počet porcí bude uvařen dle počtu
objednaných jídel.

Dětská školka:

Nebude organizována.

Pravidla:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti
a prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti.

Epidemiologická situace:
Závody budou přizpůsobeny aktuálním epidemiologickým opatřením.
Upozornění:

Přihlášením na tyto závody každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v platném formátu ČSOS v informačním systému ORIS.
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie sloužící
k informování veřejnosti. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě závodníků. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to
prosím explicitně fotografovi.
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.

Ustanovení pro dopolední závod – 6. Jihomoravská liga
Zařazení do soutěží: Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda JmK na krátké trati
6. závod Jihomoravské ligy 2021 v orientačním běhu
Mistrovství ČR neslyšících na krátké trati
závod Rankingu s koeficientem 1,02
veřejný závod
Typ závodu:

Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem.

Prezentace:

V centru závodů, 8.30–9.15 hod.

Start:

10.00 hod.

Mapa:

Knížecí les, 1 : 10 000, E = 5 m, stav květen 2021, rozměr A4,
vodovzdorně upravena, mapový klíč ISOM 2017-2, autor Daniel Lebar.

Terén:

Převážně listnatý les, členitý s terénními detaily, místy sezónní podrost.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl – centrum

do 200 m
do 5 000 m (na start se bude jezdit autobusem)
do 3 000 m

Zvláštní ustanovení pro kategorii DH10, HDR:
Vzhledem ke vzdálenosti lesa od centra proběhne dopolední závod v areálu
Střediska volného času Ivančice HORIZONT ve formě sprintu.
Mapa: Horizont, 1: 2 500, E = 2 m, stav záři 2021, map. klíč ISSprOM 2019.
Start a cíl závodu bude v těsné blízkosti centra.
Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Ladislav Ptáček
Miloš Dvořák, R3
Pavel Ptáček ml., R2
Pavel Ptáček st., R2

Ustanovení pro odpolední závod – 7. Jihomoravská liga
Zařazení do soutěží: Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda JmK ve sprintu
7. závod Jihomoravské ligy 2021 v orientačním běhu
Mistrovství ČR neslyšících ve sprintu
závod Rankingu s koeficientem 1,02
veřejný závod
Typ závodu:

Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol
a intervalovým startem

Prezentace:

V centru závodů, společně s prezentací na dopolední závod,
případně 13.15–13.45 hod.

Start:

15.00 hod.

Mapa:

Ivančice 2021, 1 : 4 000, E = 2 m, stav duben 2021, rozměr A4,
vodovzdorně upravena, mapový klíč ISSprOM 2019, autor Petr Matula.

Terén:

Městská zástavba – sídliště.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl – centrum

do 200 m
do 1 500 m
0m

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Ladislav Ptáček
Miloš Dvořák, R3
Ivo Denemarek, R3

Závody proběhnou za podpory města Ivančice, Střediska volného času Ivančice HORIZONT
a společnosti Bubutour s.r.o.

Ladislav Ptáček
ředitel závodu

Miloš Dvořák
hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 26. srpna 2021.

