Rozpis
Mistrovství ČR na klasické trati
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A




















pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
pořádající subjekt: OK Kamenice, z. s.
datum:
o 18. 9. 2021, sobota (kvalifikace)
o 19. 9. 2021, neděle (finále)
centrum závodu:
o louka v obci Pohoří (u Jílového u Prahy)
o GPS: 49.8962633N, 14.5215975E
o dostatek místa pro postavení klubových stanů
typ závodu:
o jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem (kvalifikace i finále)
zařazení do soutěží:
o Manufaktura Český pohár 2021
o INOV-8 CUP - žebříček A
o Ranking
kategorie:
o D16, D18, D20, D21
o H16, H18, H20, H21
o omezení startu v kategoriích: dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB
2021
předpokládaný čas vítěze:
o dle soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS v roce 2021
mapa:
o Na Požárech, 1 : 15 000, e = 5 m, stav srpen 2021
o ISOM 2017-2
o autor mapy: Roman Horký
o vodovzdorně upravena
popis terénu:
o závodní prostor je situován do hornopožárského polesí v nadmořské výšce
350 - 510 m n. m. Les je tvořen smrkovo-bukovo-modřínovou dřevinou.
Severní a centrální část závodního prostoru je rovinatá až mírně zvlněná,
porostově velmi pestrá, na mnoha místech plochy hustého lesa s různě
sníženou průchodností. Jižní, západní a východní část prostoru je tvořena
svahy (místy prudkými) s množstvím žulových kamenů, balvanů a menších
skalek včetně několika starých žulových lomů. Lokální pozůstatky
zlatokopecké činnosti. Středně hustá síť komunikací. Intenzivní odtěžování
kůrovcové kalamity (mnoho nových velkých pasek).
omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné



systém ražení: : Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent

budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti
0,5 m).



















prezentace: bez prezentace
start:
o 18. 9. 2021, sobota (kvalifikace)
 00 = 12:00 hod.
 intervalový
o 19. 9. 2021, neděle (finále)
 00 = 10:00 hod.
 intervalový
přihlášky:
o výhradně přes ORIS do čtvrtka 9. 9. 2021
o přihláška je platná zároveň na kvalifikaci i finále
o dodatečné přihlášky nejsou možné
vklady:
o 600,- Kč pro všechny kategorie za oba závody (do termínu přihlášek)
úhrady vkladů:
o výhradně převodem:
 na bankovní účet OK Kamenice číslo 2201340123/2010
 variabilní symbol = číslo oddílu dle adresáře ČSOS
 datum splatnosti: 9. 9. 2021
vzdálenosti:
o ubytování > parkoviště: 6 km
o parkoviště > centrum závodu: do 500 m
o centrum závodu > start: do 2 km
o centrum závodu > cíl: 0 m
dětská školka: v centru závodu
ubytování:
o Pořadatel zajišťuje nouzové ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ
Kamenice v ceně 100,- Kč za noc. Pro ubytované možnost objednání sobotní
večeře (130,-Kč). Požadavky na ubytování a večeři zadávejte společně
s přihláškou přes ORIS.
o Platbu proveďte společně s přihláškou.
o V případě zpřísnění epidemiologických opatření a omezení služeb ubytování
nebo stravování bude pořadatel o tomto neprodleně informovat na webových
stránkách závodu a přihlášené zájemce v ORIS.
doprava autobusem:
o prosíme, oddíly, které přijedou autobusem, aby nám tuto skutečnost dali
vědět na e-mail: adam.jedlicka@seznam.cz do neděle 12. 9.
protesty:
o s vkladem Kč 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu
o e-mail hlavního rozhodčího:
 18. 9. 2021, sobota (kvalifikace): frantisek_pasek@yahoo.com
 19. 9. 2021, neděle (finále): petr.valasek7@gmail.com
předpis:

závodí se dle platných pravidel OB, platného soutěžního řádu soutěží sekce
OB a platných prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2021
epidemiologická opatření:
o budou upřesněna v pokynech dle aktuální situace. Situace se stále vyvíjí, v
době vydání rozpisu očekáváme, že každý závodník bude muset doložit
minimálně jednu variantu z následujích možností:
 potvrzení o úplném očkování
 potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19
 potvrzení o negativním antigenním testu
 potvrzení o negativním PCR testu
ochrana osobních údajů:
o 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 závodu a v informačním systému ORIS
fotografování, pořizování videozáznamů, GPS:
o v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie (příp. video
záznamy), 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 (video záznamy) k osobní
potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu
OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte
s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
o závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána
trasa jejich pohybu v průběhu závodu
informace:
o Adam Jedlička, e-mail: adam.jedlicka@seznam.cz, tel: 733 640 308
funkcionáři závodu:
o ředitel: Adam Jedlička
o hlavní rozhodčí:
 18. 9. 2021, sobota (kvalifikace): František Pašek, R1
 19. 9. 2021, neděle (finále): Petr Valášek, R1
o stavitel tratí:
 18. 9. 2021, sobota (kvalifikace): Luboš Semík, R2
 19. 9. 2021, neděle (finále): Martin Škvor, R1
upozornění:
o závodníci závodí na vlastní nebezpečí
o provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je
možné jen se souhlasem ředitele závodu
o












