
Liga Vysočiny, 4. závod
Jihočeský žebříček, 4. závod
28.4.2019

ROZPIS

Termín: 28.4.2019 (neděle)

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Ředitel závodu: Petr Nouza (R3)
Hlavní rozhodčí: Milan Havlík (R3)
Stavba tratí: Arnošt Komárek (R3)

Typ závodu: závod jednotlivců na krátké trati

Shromaždiště: Horní Pěna, hřiště u hráze rybníka Dřevo
Poloha: 49.0962000N, 15.0431000E (https://en.mapy.cz/s/3njf6)

Start: intervalový, čas 00 = 11:00.

Informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5005,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz

Terén: Velice různorodý v nadmořské výšce 510 – 590 m. Z jedné třetiny typický vysočinsko-jihočeský les
s rozlehlejšími oblastmi hustníků, s vodotečemi, potůčky a rybníčky. Z jedné třetiny mírně kopcovatý v poměrně
dobře průběžném lese v oblasti bývalého lomu s nahodile rozmístěnými kameny, skalkami a dalšími pozůstatky
těžební činnosti. Z jedné třetiny oblast rozlehlé louky před cca 15 lety zalesněné.

Mapa: Rozšířený prostor mapy Sněhulákovo Dřevo
(http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/snehulakovo-drevo-2018),
mapováno 2017–2018, revize 10–12/2018. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m, klíč ISOM 2017, autor Arnošt Komárek. Rozměr
mapy 297×210 mm (A4). Mapa bude vytištěna na voděodolný pretex.

Kategorie:

D10N (fáborky), D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65

H10N (fáborky), H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65

HDR – kategorie pro rodiče s malými dětmi (fáborky)
P – volná kategorie pro příchozí a začátečníky (obtížnost H12)

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina, předběžné
parametry tratí viz tabulka na str. 3.

Vklady: Dětské kategorie do DH14, HDR, P 40 Kč, ostatní kategorie 80 Kč. Půjčení čipu 30 Kč, do DH14 a pro
HDR zdarma. Za nevrácený čip bude účtován poplatek 800 Kč.
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Platby: Vklady za přihlášky vložené v řádném termínu uhrad’te přednostně bezhotovostním převodem tak, aby
byly připsány na účet pořadatele nejpozději ve čtvrtek 25.4.2019. Případně lze platit v hotovosti na prezentaci.
Doplatky za dodatečné e-mailové přihlášky zaslané ve středu 24.4.2019 či později hrad’te vždy v hotovosti na
prezentaci.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 2000045988 / 7940
Variabilní symbol: 444xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu, oblast 28.4.

Přihlášky: Do neděle 21.4. (23:59) za základní vklad,
do úterý 23.4. (23:59) za vklad navýšený o 50 %.
Od středy 24.4. pouze výjimečně a dle možností pořadatele (do počtu objednaných map)
za dvojnásobný vklad.

Vklad pro kategorie P a HDR vždy v základní výši. Pro tyto kategorie bude připravena větší, nikoliv však
neomezená rezerva map. Doporučujeme hlásit se i do těchto kategorií v řádném termínu přihlášek.

Přihlášky pro registrované v ČSOS výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?
id=5005), neregistrovaní a zahraniční závodníci mohou využít „Jednorázovou přihlášku“ v ORISu, případně se
přihlásit e-mailem na SJHprihlasky@seznam.cz. V přihlášce uved’te: jméno, příjmení, kategorii, klub, číslo SI čipu,
případně požadavek na jeho zapůjčení. E-mailová přihláška je platná po jejím potvrzení.

Od 24.4. přihlášky pro všechny pouze e-mailem (SJHprihlasky@seznam.cz). E-mailové přihlášky lze zasílat až
do neděle 28.4. (7:00). Prosíme tímto o minimalizaci dodatečných přihlášek učiněných až na prezentaci (platí
též pro kategorie P a HDR).

Prezentace: 9:00 – 10:15. Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Parkování: Osobní automobily v těsném okolí shromaždiště. Bude vybíráno parkovné ve výši 20 Kč / auto.

Parkování autobusů na vyhrazené ploše v obci Horní Pěna, 600 m od shromaždiště. Parkovné nebude vybíráno.

Vzdálenosti: Shromaždiště – Start 1 400 m
Cíl – Shromaždiště 1 800 m
Cíl – Start 700 m

Vše po zpevněných cestách s minimálním převýšením. Cesta z cíle vede téměř okolo startu (ke startu odbočka
150 m do lesa).

Školka: Nebude zřízena.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent. Během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způ-
sob ražení. Každý čip lze během závodu použít nejvýše jednou.

Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu oblastních soutěží ČSOS 2019 – oblast Vysočina
a Prováděcích předpisů 2019 oblasti Vysočina.

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním
výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění) e-mailem na milhavlik@seznam.cz
s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní závod“.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Zákaz vstupu do lesa se psem.

Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem.
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Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí
se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti.
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 vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně
fotografovi.

Předběžné parametry tratí

Délka Převýšení Délka Převýšení
Kategorie [m] [m] Kontrol Kategorie [m] [m] Kontrol

D10N 1 630 30 6 H10N 1 630 30 6
/ 3 300 / 3 300

D10 1 820 30 8 H10 1 820 30 8

D12 2 440 40 12 H12 2 820 45 12

D14 2 790 70 12 H14 2 990 85 14

D16 2 910 85 13 H16 3 710 90 14

D18 3 460 85 13 H18 4 050 95 16

D21C 4 700 110 19 H21C 5 560 135 25

D21D 3 490 95 14 H21D 4 560 90 20

D35 3 910 90 16 H35 4 800 115 21

D45 3 240 90 13 H45 4 120 95 19

D55 3 010 60 14 H55 3 640 95 15

D65 2 380 40 10 H65 2 610 45 12

HDR 1 830 30 7 P 2 760 45 14
/ 3 300

Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.,
a obce Horní Pěna a Číměř.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území, které z velké části spravuje
podnik Lesy České republiky, s.p. Jsou to i Vaše lesy, chovejte se v nich ohleduplně.
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