ROZPIS
7. závod ještědského žebříčku mládeže – podzim 2022,
18. závod ještědského žebříčku dospělých 2022 a veřejných závodů v orientačním běhu na
krátké trati
Pořádající orgán:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS.

Pořádající subjekt:

Slavia Liberec orienteering, z.s. (VLI).

Datum:

Neděle, 16. října 2022.

Typ závodů/zařazení do soutěží:
Oblastní žebříček na krátké trati s intervalovým startem.
Centrum:

Univerzitní náměstí TUL – 50.7730628N, 15.0755408E.

Doprava:

Značeno z ulice Husova – parkování bude upřesněno v pokynech.

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75,
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75,
H80.

Další kategorie:

D10L a H10L (liniová trať pro děti bez doprovodu), HDR (liniová trať pro děti s doprovodem), P
(orientačně jednoduchá trať pro příchozí), tréninková trať T (orientačně středně obtížná).

Mapa:

Strážní buk, 1:10 000, ekvidistance 5 m, formát A4, autor M. Horáček, stav září 2022, mapový
klíč ISOM 2017-2, mapy budou vodovzdorně upraveny.

Popis terénu:

Zvlněný podhorský terén s porostovými detaily, střední síť cest, těžší běžecká podložka.

Start:

Intervalový,
00 = 10:00 hodin, kategorie HDR, P a T volný start do startu posledního závodníka.

Vzdálenosti:

Vzdálenost ze shromaždiště na start do 1500 m, z cíle na shromaždiště do 1500 m. Vzdálenost
parkoviště - centrum do 500 m.

Předpokládané časy:

Podle platného Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti v OB.

Systém ražení:

Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v jednom závodě pouze jednou). Závodníci
bez vlastního čipu si mohou pronajmout čip od pořadatele za poplatek. Jednotky SportIdent
budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti
0,5 m).

Prezentace:

Pouze online (využijte mail vliob@email.cz), na shromaždišti jen výjimečně od 9,00 do 9,30 hodin
(vyzvednutí zapůjčených čipů).

Přihlášky:

Do neděle 9. října 2022 23:59:59 (uzávěrka přihlášek), výhradně přes systém ORIS. Pozdější
přihlášky jen v omezeném množství dle možností pořadatele za vklad zvýšený o 50% (s výjimkou
kategorií D10L, H10L, HDR, P a T) e-mailem na: vliob@email.cz (přihláška je přijata až po jejím
potvrzení).

Vklady:

DH10L, HDR
DH10, 12, 14, P
DH16-55, T
DH60 a starší
zapůjčení SI čipu

100,- Kč
100,- Kč
140,- Kč
100,- Kč
40,- Kč

Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč. Pro závodníky neregistrované v
sekci OB ČSOS je vklad zvýšený o 50 % (s výjimkou kategorií D10L, H10L, HDR, P a T).
Závodníkům odhlášeným po uzávěrce přihlášek se vklad nevrací.
Úhrada vkladů:

Vklady zasílejte na účet Slavia Liberec orienteering č.: 2300069527/2010, VS 16xxxx, kde xxxx
značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Do poznámky pro příjemce uveďte zkratku klubu.

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Otto Severýn,
Hlavní rozhodčí: Petr Kruliš (R2),
Stavitel tratí: Jana Kolaja Ehlerová (R3)

Informace:

V systému Oris, email vliob@email.cz, případně na ředitele Otto Severýn tel. 608 141 939.

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200 Kč během závodu, případné protesty proti
oficiálním výsledkům po skončení závodu emailem na adresu hlavního rozhodčího do 30. 10.
2022 - P. Kruliš, email: petr.krulis@seznam.cz.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí! Provozování prodejní nebo propagační činnosti je
možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ochrana osobních údajů (GDPR):
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 systému ORIS.
Fotografování:

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
(jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím JO
sekce OB ČSOS pro rok 2022.

Školka:

Bude v centru závodu, ve které můžete odložit děti na dobu nezbytně nutnou, v prostoru školky
bude také připravena trať pro nejmenší.
Rozpis závodů byl schválen předsednictvem JO dne 12. 9. 2022

