Běháme s mapou a buzolou
7. listopadu 2021, Moldava v Krušných horách
Rozpis
Pořádající subjekt:

Oddíl orientačního běhu při TJ Lokomotiva Teplice

Datum:

7. listopadu 2021

Centrum závodu:

Podle počtu přihlášených závodníků, parkování na Nádraží Moldava - 50.7178N, 13.6913E

Typ závodu:

Veřejný závod na krátké trati, zařazení do dlouhodobé soutěže Severní orienťácká série.

Kategorie:

Dlouhá H, Dlouhá D, Střední, Krátká.

Přihlášky:

Do 5. 11. 2021 přes systém ORIS, případně na e-mailu mail@kleinmartin.cz, do počtu
vytištěných map je možné přihlašovat se i na místě.

Startovné:

Dobrovolné na místě

Prezentace:

Nejspíš součástí startu. Důležité pouze pro dohlášky.

Start:

intervalový, 00 = 11:00

Ražení:

Pro Dlouhou trať pomocí SI, pro ostatní nejspíš jen kleštičky. Požadavek na zapůjčení čipu
uveďte v přihlášce. Čipů k půjčení je omezené množství.

Mapa:

Černé vody, 1 : 10 000, ekvidistance = 5 m, stav srpen 2021, mapovali Milan Bílý a Jiří
Vištejn, revize Jakub Bílý, ISOM2017-2, mapa nebude vodovzdorně upravena

Terén:

Vrcholové partie Krušných hor s velkým množstvím melioračních rýh, potůčků a bažinek,
středně hustá síť cest, porostově pestré. Střídají se zde vyrostlé průběžné lesy, místa s
roztroušenými břízami a hustníky. Rozhraní porostů jsou místy nezřetelná. Podložka je
v některých místech značně rozbitá. Častá jsou místa s vyššími jednoletými bylinami,
ztěžující běh a dohledávky kontrol (nemapované jako podrost).

Vzdálenosti:

Bude upřesněno.

Vyhlášení vítězů:

Po doběhu posledního závodníka. Vyhlašovat se budou první tři závodníci v každé kategorii,
budeme ale brát ohled na aktuální počasí.

Upozornění:

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu, v informačním systému ORIS, v
pokynech pro účastníky a na shromaždišti. 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, pro propagaci klubu, z vyhlašování
výsledků, z průběhu závodu, doběhu do cíle apod. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
Pořadatel si vyhrazuje právo tento rozpis měnit.

Pořadatelé:

Martin Klein, Eliška Žejdlíková

Informace:

mail@kleinmartin.cz, 607 279 815
Pro více informací o prostoru se můžete podívat na webové stránky závodů, které jsme
v tomto prostoru pořádali na začátku září: www.obltpb.cz

Sledujte prosím aktuální vládní nařízení ohledně pandemie. Informace o změnách konání závodu budou
případně zveřejněny na ORISu.

