ROZPIS ZÁVODU
Žebříček B – Čechy východ
Oblastní žebříček
Datum:

8.-9.9.2018

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub OK Jihlava (SJI) a TJ Růžená (RUZ)
Program:

sobota 8.9. – klasická trať
neděle 9.9. – krátká trať

Místo (centrum):

Růžená – louka na okraji obce (N 49°15.704', E 15°25.633')

Kategorie:

Žebříček B-Čechy východ: D/H14B, D/H16B, D/H18B, D/H20B, D/H21B, D/H21C
D/H35B, D/H40B, D/H45B, D/H50B, D/H55B, D/H60B
D/H65B, D/H70B, D/H75B, H80B
Liga Vysočiny:
D/H10N, D/H10C, D/H12C
D/H21D, D/H35C, D/H45C, D/H55C, DH65C
HDR, P (příchozí)
Závodníkům oddílů oblasti Vysočina v kategoriích DH14B – DH20B budou výsledky
započítány do dlouhodobé soutěže Ligy Vysočiny

Vklady:

Žebříček B
DH14B
Sobota – klasická trať: 100 Kč
Neděle – krátká trať:
100 Kč

DH16-20B DH21BC
180 Kč
200 Kč
160 Kč
170 Kč

DH35-55B
180 Kč
160 Kč

od DH60B
130 Kč
120 Kč

Liga Vysočiny (oba dny): do DH12C, HDR a P: 40 Kč, ostatní 80 Kč
Přihlášky:

do neděle 26.8.2018 přes přihlašovací systém ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz )
Po tomto termínu do neděle 2.9. za vklady zvýšené o 50%. Později za příplatek 100% a jen
dle možností pořadatele. Kategorie HDR a P bez příplatku.
Pro neregistrované a zahraniční závodníky e-mailem na SJIprihlasky@seznam.cz

Platby:

Veškeré platby startovného i ubytování uhraďte na účet OK Jihlava
č. 4050005967 / 6800 (Sberbank CZ)
Variabilní symbol uveďte 18xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS

Ubytování:

nouzové v tělocvičně – cena 80 Kč/os.
2-3 lůžkové pokoje na internátu SOU Třešť - cena 300 Kč/os.
Požadavky na ubytování zadávejte v systému ORIS u sobotního závodu a uhraďte
společně s vkladem.

Prezentace:

v centru závodů v sobotu v 10:00-11:15 hod., v neděli v 8:45-9:15

Vzdálenosti:

parkování – centrum: 200 m
centrum – ubytování: 7 km
centrum– start: do 2.000 m

Systém ražení:

SportIdent, bezkontaktní ražení nebude zapnuté, lze použít všechny typy čipů
Zapůjčení čipu SportIdent: 50 Kč/závod, požadavek uveďte v ORIS

Start 00:

intervalový, sobota 12:00, neděle 10:00

Terén:

zvlněný vysočinský les porostově velmi různorodý (hustníky, paseky), místy
těžší podložka (podmáčená místa, kamenitý podklad)

Mapa:

stav léto 2018, hl. kartograf M.Kratochvíl, měřítko 1:15.000 pro klasickou trať pro
kategorie DH16-DH40, 1:10.000 pro ostatní kategorie a pro krátkou trať (všechny
kategorie), E 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapa bude upravena vodovzdorně

Informace:

http://zb2018.okjihlava.cz
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel 606 621 490

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB 2018

Protesty:

s vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu nebo poštou (Milan Venhoda, Tyršova 4,
Jihlava)

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Hana Polednová
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda (R1)
stavitelé tratí: Aleš Petráček (R2), Jaroslav Zeman (R2)

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v
informačním systému ORIS a na webu závodu.
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.
Rozpis byl schválen soutěžní komisí 15.5.2018
Milan Venhoda
hlavní rozhodčí

Hana Polednová
ředitelka závodů

