Rozpis
1. závodu Ještědského žebříčku mládeže – jaro 2022
1. závodu Ještědského žebříčku dospělých – jaro 2022

Datum a místo závodu:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Rozsah závodu:
Soutěžní kategorie:

Přihlášky:
Vklady:

Úhrada:
Shromaždiště:
Prezentace, informace:
Parkování:
Šatny:
Školka:
Vzdálenosti:

Start 00:
Systém ražení:
Mapa:
Terén:
Protesty:

Hlavní funkcionáři:

sobota 2. dubna 2022 - dopoledne, Varnsdorf, parkoviště u kina
Panorama https://mapy.cz/s/cotororuge
Ještědská oblast sekce OB ČSOS
OOB USK Slavie Ústí nad Labem
závod jednotlivců ve sprintu s rankingovým koeficientem 1,00
D10, D12, D14, D16, D18, D20
H10, H12, H14, H16, H18, H20
D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80
předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JO pro sprint
pouze přes systém ORIS http://www.orientacnisporty.cz/oris/,
nejpozději do 27.3.2022, druhý termín s navýšením 50% do
30.3.2022. Pozdější přihlášky nebudou možné.
HD10 -14, HD6080,-Kč/os
HD16 – 55
100,-Kč/os
Neregistrovaní v sekci OB ČSOS platí startovné +50%.
Zapůjčení kontaktního SI-čipu 50,-Kč/os, v případě ztráty nebo
nevrácení SI-čipu bude požadována náhrada 700Kč/čip.
do čtvrtka 31.3.2022 výhradně převodem na účet 881873329/0800,
ve zprávě pro příjemce uveďte zkratku svého klubu
parkoviště a přilehlý park u kina Panorama
pouze on-line (využijte mail jan.hnizdil@ujep.cz), na shromaždišti jen
výjimečně od 9,00 do 9,30 hodin (vyzvednutí zapůjčených čipů)
v centru závodu, po naplnění kapacity na dalších nedalekých
parkovištích – bude upřesněno v pokynech
nebudou – využijte vlastní auta, možnost postavení klubových stanů
nebude provozována
shromaždiště – start do 500 m
shromaždiště – cíl do 500 m
parkoviště = shromaždiště
bude upřesněno v pokynech
od 10,00 – intervalový
SPORTident - bezkontaktní ražení včetně cílové krabičky, měření času
na celé sekundy
1:4 000, e=2 m, mapový klíč ISSprOM 2019-2, A4, stav 03/2022, autor
T.Babický, bude vodovzdorně upravena – pretex
městská zástavba, parky, sídliště
písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč během závodu;
po ukončení závodu na adresu HR: Vl. Nehasil , Dvořákova 1324/21,
405 02 Děčín
ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
přihlášky, SPORTident:

Jan Hnízdil
Vladislav Nehasil R3
Jiří Martan R1
Ota Balák, balak.ota@post.cz

Doplňující informace:

Závodníci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí a zároveň se
zavazují dodržovat všechna platná protiepidemická opatření!
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se
souhlasem ředitele závodu.
Finální informace budou v pokynech, vydaných v týdnu před závody.

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na závod účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v
informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány fotografie sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě a pro propagaci klubu. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Prostor závodu:

