Český svaz orientačních sportů/Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

ROZPIS ZÁVODU
„PRVNÍ JARNÍ KUFR 2019“

Oblastní žebříček Hanácké oblasti jednotlivců (1.HŽJ) – krátká trať
Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu – krátká trať a sprint
Nominační závod Olomouckého kraje na Letní olympiádu dětí a mládeže (kategorie D/H 12 a 14)
Vyhlášení výsledků finále Zimní ligy Olomouckého kraje 2018/2019

+ Závod Trail-O „PRVNÍ JARNÍ ZERO 2019“
Datum konání

sobota 30. března 2019 – závod na krátké trati
neděle 31. března 2019 – závod ve spritu

Pořádající orgán

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt

Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV)

Centrum závodů

sobota 30. 3. – Lhota pod Kosířem, areál minipivovaru Kosíř
neděle 31. 3. – Čechy pod Kosířem, multifunkční hala

Prezentace

sobota 30. 3. v centru závodů – 9:00 – 10:30 hodin
neděle 31. 3. v centru závodů – 8:30 – 9:30 hodin

Kategorie

závod na krátké trati:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
HD10N (smajlíci)
HDR (rodiče a děti) – (smajlíci)
P – jednoduchá trať pro příchozí (2 – 3 km)
závod ve sprintu:
D10C, D12C, D14C, D18C, D21C, D35C, D55C
H10C, H12C, H14C, H18C, H21C, H35C, H55C
HDR (rodiče a děti) – bezsmajlíková trať
P – jednoduchá trať pro příchozí (cca 2 km)

Přihlášky

prostřednictvím svazového systému ORIS http://orientacnisporty.cz/oris
(preferujeme), výjimečně emailem na adresu mchmelar@volny.cz
nejpozději do 25.3.2019 (23:59) – 1. termín, ev.27.3.2019 (23:59) – 2. termín
Po těchto termínech (na místě) jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Vklady
D/H 16 C – 55C + H65C
D/H 10 N,C – 14C, HDR
Příchozí
Zapůjčení SI čipu
Úhrada vkladů

1.termín
100 Kč
50 Kč
70 Kč
30 Kč/1 závod

2.termín
150 Kč
70 Kč
70 Kč
30 Kč

Na místě
180 Kč
90 Kč
100 Kč
30 Kč

Převodem na účet pořadatele 249075059/0300 – ČSOB, a.s., Poštovní
spořitelna, variabilní symbol 303103xxxx, kde xxxx je číslo oddílu/klubu dle
adresáře ČSOS na rok 2019. Majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1,
796 01 Prostějov, IČ 228 97 488

Způsob označování závodních průkazů: Sportident - kontaktní ražení
Parkování

sobota – Lhota pod Kosířem – areál družstva a na místních komunikacích –
dbejte pokynů pořadatelů. DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY a nestavějte
auta před vjezdy.
neděle – Čechy pod Kosířem – obecní parkoviště u zámku

Občerstvení

v cíli voda. Na obou shromaždištích bude zajištěn prodej obvyklého
sortimentu.

Zdravotní služba

bude zajištěna v centru závodu

Vzdálenosti

sobota: parkoviště - shromaždiště
shromaždiště – start
neděle: parkoviště – shromaždiště
shromaždiště – start

Start

sobota - intervalový dle startovní listiny od 11:00 hod.
V kategorii HDR a P volný start na startovní krabičku (čas přidělí startér)
neděle - intervalový dle startovní listiny od 10:00 hod.
V kategorii HDR a P volný start na startovní krabičku (čas přidělí startér)

Mapy

sobota Tři sády, 1:10 000, ekv. 5 m. Mapoval (2018) Zdeněk Rajnošek, Zdeněk
Janů, stav únor 2018, tisk Properus Olomouc
Formát mapy – všechny kategorie – A4, bude vodovzdorně upravena
neděle Dračí jeskyně, 1:4000, ekv. 2 m. Mapoval (2018) Zdeněk Rajnošek,
Zdeněk Janů, stav únor 2018, tisk Properus Olomouc
Formát mapy – všechny kategorie – A4, bude vodovzdorně upravena

100 – 400 m
do 800 m
200 m
do 400 m

Terén

sobota - mírně kopcovitý – smíšený les, velká hustota komunikací
pravidelného tvaru. Porostově velmi pestrý, místy skalky a kameny.
neděle – převážně (80% délky tratě) zámecký park, zbytek smíšený les. Mírně
kopcovitý.

Hlavní činovníci

ředitel závodů Dušan Vystavěl R1
hlavní rozhodčí so: Petr Hynek R3, ne: Jiří Otrusina R1
stavitel tratí
so: Jiří Otrusina R1, ne: Petr Hynek R3

Případné protesty

pouze písemnou formou, doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
v termínu dle čl. 26.1. Pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2. poštou na
adresu: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1 , 796 01 Prostějov.

Doplňkové služby

svěření děti ke hlídání odpovědnému pořadateli (školka) nebude zajišťováno

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.

Informace

www stránky závodu http://ob.skprostejov.cz
www stránky HO http://obhana.cz
svazový informační systém ORIS http://orientacnisporty.cz/ORIS
případně Dušan Vystavěl dusanvystavel@seznam.cz 602 730 417

Předpis

závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu, Soutěžního řádu HO a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce HO na rok 2019.

Upozornění

Všichni účastnící závodí na vlastní nebezpečí.

Závod Českého poháru v Trail-O se uskuteční v neděli 31. 3. v Čechách pod
Kosířem v době od 12 do cca 15 hodin.
viz samostatný rozpis

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 6. 2. 2018

Petr Hynek, Jiří Otrusina
hlavní rozhodčí

Dušan Vystavěl
ředitel závodu

