
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Slavia Liberec orienteering, z.s.

Manufaktura Český pohár, 8. kolo; INOV-8 CUP - žebříček A, 9. kolo; WRE – sprint

Rozpis

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering, z.s.

Termín: sobota, 14. 9. 2019

Centrum: Český Dub, areál SčVaK, 50.6649503N, 14.9984072E, mapa

Parkování: Osobní auta na louce dle pokynů pořadatele za 20/40 Kč podle 
obsazenosti vozidla, bude upřesněno v pokynech. Kluby, které přijedou 
autobusem, prosíme o info s předstihem, bude řešeno individuálně.

Typ závodu: závod jednotlivců ve sprintu na trati s pevným pořadím kontrol a 
intervalovým startem

Kategorie: Český pohár 2019: D21E(W21E), H21E(M21E)

Žebříček A 2019: D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A

Ranking 2019: D21A, D21C, H21A, H21C (+D20A, H20A, D21E, H21E)

World Ranking Event 2019: W21E(D21E), M21E(H21E)

Ostatní: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, 
D60C, D65C, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H35C, H40C, H45C, H5OC, 
H55C, H60C, H65C, H70C

Přihlášky:  Nejpozději do neděle 1. 9. 2019 v informačním systému ORIS 
(https://oris.orientacnisporty). Dodatečné přihlášky jsou možné do čtvrtka 5. 9. 
2019 za zvýšený vklad. Po druhém termínu budou přihlášky možné dle 
možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Vklady: do 1. 9. 2019 do 5. 9. 2019
Český pohár, Žebříček A, Ranking 170 Kč 250 Kč
DH10C – DH14C 90 Kč 130 Kč
DH16C, DH18C 130 Kč 190 Kč
DH35C – DH65C, H70C 130 Kč 190 Kč
Půjčovné čipů 40 Kč

Vklady zasílejte na účet Slavia Liberec orienteering č.: 2300069527/2010, VS 
27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Do poznámky pro 
příjemce uveďte zkratku klubu.

Prezentace: v centru dopoledního závodu v Kořenově, 09:00 – 10:00 hodin
v centru odpoledního závodu v Českém Dubu, 14:00 – 15:00 hodin

Start: 00 = 16:00 hod, intervalový
Vzdálenosti: ubytování – parkoviště: do 10 km

parkoviště – centrum: do 500 m
centrum – start: do 1500 m
centrum – cíl: do 200 m

Předpokládané časy vítězů: Podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Mapa: Český Dub, 1:4 000, E=2m, ISSOM 2007, stav srpen 2019, hlavní kartograf: Jiří 
Daněk

https://oris.orientacnisporty/
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.9995056&y=50.6648502&z=17&ut=Manufaktura%20%C4%8Cesk%C3%BD%20poh%C3%A1r%2C%208.%20kolo%3B%20INOV-8%20CUP%20-%20%C5%BEeb%C5%99%C3%AD%C4%8Dek%20A%2C%209.%20kolo%3B%20WRE%20%E2%80%93%20sprint&uc=9558Fx1Lbv&ud=50%C2%B039'53.821%22N%2C%2014%C2%B059'54.266%22E


tisk: laser, rozměr: A4, mapy budou vodovzdorně upraveny (PRETEX)
Ukázky mapy budou zveřejněny na webu závodu.

Náhled předchozí mapy: terén nebyl pro OB doposud použit.

Popis terénu: Městská zástavba – historické centrum města, sídliště, členité zahrady a 
parky, vertikálně i horizontálně různorodý

Systém ražení: Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu 
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. Možnost zapůjčení čipu (nikoliv SIAC)
od pořadatele za cenu 40 Kč/závod. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce
a úhradu proveďte společně s vkladem.

Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti 
oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail: 
karvanek.petr@volny.cz nebo na adresu Petr Karvánek, U Mlékárny 2390, 
47001 Česká Lípa

Upozornění: všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská 
pomoc pouze v centru závodu.
Provozování prodejní nebo propagační činností je možno pouze se souhlasem 
ředitele závodu.

Školka: hlídání dětí bude zajištěno, bližší informace budou v pokynech.

Stravování: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím 
sortimentem.

Informace: e-mail: sprint2019@vlio.cz, 

stránka závodu: https://www.vlio.cz/cpsprint2019/

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a 
Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2019. 

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.

Funkcionáři: ředitel závodu – Tomáš Kopec
hlavní rozhodčí – Petr Karvánek (R1)
stavitel tratí – Jiří Martan (R2)
IOF Event Advisor – Daniel Wolf (R1)

V Liberci dne 6. 6. 2019

Tomáš Kopec Petr Karvánek
ředitel závodů hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB dne 10. 6. 2019

https://www.vlio.cz/cpsprint2019/
mailto:sprint2019@vlio.cz
mailto:karvanek.petr@volny.cz
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