Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Slavia Liberec orienteering, z.s.
Český pohár štafet (B), 6. kolo; Česká liga klubů (B), 7. kolo
„Před Dubem, za Dubem“
Rozpis
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Slavia Liberec orienteering, z.s.
Termín:

neděle, 15. 9. 2019

Centrum: Český Dub, část Malý Dub, soukromá louka, 50.6715519N, 14.9777461E,
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 – nejlépe do konce srpna, parkování
pak bude řešeno individuálně.
Vzdálenosti:
ubytování – parkoviště: do 10 km
parkoviště – centrum: do 500 m
centrum – start, cíl: 0 m
Kategorie:

Český pohár štafet - D18, D21, H18, H21

Ostatní – D12, D14, D105, D135, D165, D195, H12, H14, H105, H135, H165,
H195, MIX
V obou případech půjde o závod tříčlenných štafet s hromadným startem.
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.

Vklady:

do 1. 9. 2019
Český pohár štafet
650 Kč
HD105, HD135, HD165 500 Kč
HD 195, MIX
500 Kč
HD12, HD14
350 Kč
Půjčovné čipů
40 Kč

do 5. 9. 2019
950 Kč
750 Kč
750 Kč
450 Kč

po 5. 9. 2019
1100 Kč
900 Kč
900 Kč
600 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:

13. 9. v centru závodu štafet (TIR) v Kořenově, 09:00 – 10:00 hodin

13. 9. v centru sobotního sprintu v Českém Dubu, 14:00 – 15:00 hodin
14. 9. v centru závodu štafet včetně výdeje startovních čísel 8:00-9:00 hodin

Soupisky: Soupisky je nutno vyplnit prostřednictvím informačního systému ORIS, a to do
soboty 14. 9. 2019 do 20:00 hodin.
Start:

ve vlnách po kategoriích od 10:00 hod.

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.
Předpokládané časy vítězů: Podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Mapa:

Rasova rokle, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav červen 2019, hlavní kartograf:
Ivo Habán, tisk: laser, rozměr: A4, mapy budou vodovzdorně upraveny
(PRETEX)
Ukázky mapy budou zveřejněny na webu závodu.
Náhled předchozí mapy: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/cihadlo-1985

Popis terénu: Zvlněný podhorský terén s porostovými detaily, středně hustá síť cest,
těžší běžecká podložka, středem mapy prochází skalní útvar Rasova rokle –
nebezpečná místa budou v terénu označena.
Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail:
premek.skoda@seznam.cz
Školka:

hlídání dětí bude zajištěno, bližší informace budou v pokynech.

Ubytování:
Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli ve sportovní hale při ZŠ
Český Dub, v sokolovně Český Dub, v sokolovně Proseč pod Ještědem a ve
sportovní hale v Hodkovicích nad Mohelkou v ceně 90,- Kč na osobu ve
vlastních spacích pytlech. Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce a úhradu
proveďte společně s vkladem. Další možnosti ubytování budou uvedeny
v doplňkových službách v ORISu.
Stravování: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Informace:
e-mail: stafety2019@vlio.cz,
stránka závodu: https://www.vlio.cz/cpstafety2019/?menu=aktuality
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 dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a
Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v OB v roce 2019.

Funkcionáři:
ředitel závodu - Petr Kruliš (R3)
hlavní rozhodčí – Přemek Škoda (R1)
stavitel tratí - Petr Henych (R2)
V Liberci dne 6. 6. 2019
Petr Kruliš
ředitel závodů

Přemek Škoda
hlavní rozhodčí

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

