ROZPIS
9. závodu Hanáckého žebříčku jaro Hanácké oblasti a
10. závodu jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje
na krátké trati, veřejný závod v orientačním běhu
Pořádajícím orgánem je Český svaz orientačních sportů, pořádajícím subjektem je Orientační
běh Opava z.s., závod se uskuteční dne 28.5. 2022, jedná se o jednorázový denní závod
jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol.
Zařazení do soutěží: (i) Oblastní žebříček Hanácké oblasti – jaro, (ii) Jarní krajský žebříček
Moravskoslezského kraje, rankingový závod s koeficientem 1,00.
Centrum: Hlubočec – „slepičárna“ (louka na východním okraji objektu)
https://en.mapy.cz/s/huvezofoku, (49.8412978N, 17.9542953E)
Prezentace: v centru závodu 9.00 – 10:00 hod.
Parkování: Přilehlá louka, parkovné 20 Kč. Případný příjezd autobusem hlaste předem
pořadateli.
Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti
Vzdálenosti:
centrum – start do 1.000 m
centrum – cíl do 400 m
Mapa: Klokoč, Autor Bob Háj, mapový klíč ISOM 2017, stav 09/2020, revize 04/2022,
ekvidistance 5 m, měřítko: 1:10 000 pro DH16-DH21, ostatní 1:7500. Formát A4. Mapa
vodovzdorně upravena (materiál Yupo 120g).
Terén: Bez většího převýšení se spoustou porostových tvarů (náletový porost);
nepravidelná síť cest (většinou nevýrazných)
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
DH10N (smajlíci)
HDR (rodiče a děti)
P – jednoduchá trať pro příchozí
Přihlášky: Do soboty 21.5.2022 v systému ORIS za základní startovné, do úterý 24.5.2022
za zvýšené startovné, pozdější přihlášky pak pouze do počtu připravených prázdných
startovních slotů (vakantů) za vklad zvýšený o 100 % (P a HDR za základní vklad).
V přihlášce uveďte případné požadavky na zapůjčení SI čipu, případně na startovní čas,
změny u prezentace nebudou prováděny.
Vklady (Kč):
DH 10 N,C – 14C
HDR
P (Příchozí)
Ostatní

do 21.5.
70
70
120
120

do 24.5.
100
70
120
180

po 24.5.
140
70
120
240

Úhrada: Proveďte nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet
KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho
oddílu dle adresáře ČSOB. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
Start: 00 = 11:00, intervalový start
Systém ražení: elektronický systém SportIdent, jeden čip nesmí být v závodě použít
dvakrát. Kontroly budou v BEACON módu (včetně cíle) = bezdotykové ražení.
Funkcionáři: Stavitel tratí Miroslav Hadač (R1), hlavní rozhodčí Jana Kostková (R3), ředitel:
Martin Schuster
Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6992
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty
proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Jana Kostková,
Statková 3, 746 01 Opava
Vyhlášení výsledků: po ukončení závodu v centru
Občerstvení: Balená voda po doběhu v cíli, prodej nápojů a jednoduchého jídla (pravd.
párek, popř. párek v rohlíku)
Upozornění: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru je možné pouze se souhlasem
ředitele závodu.
Zdravotní zabezpečení: První pomoc v centru závodu.
Ochrana osobních údajů: Každý účastník závodu souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS v informačním systému ORIS (přihláška, startovní listina,
výsledky). Na závodě mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, či využití
pro propagaci orientačního běhu.
Případný nesouhlas se zde uvedenými pravidly oznamte řediteli závodu, popřípadě přímo
osobě, která fotografie, či jiné obrazové záznamy pořizuje.
Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu Hanácké oblasti a
Moravskoslezského kraje pro rok 2022.
Martin Schuster
Ředitel závodu

Jana Kostková
Hlavní rozhodčí

