Rozpis
Žebříček B-Čechy západ

OK KAMENICE
sobota 7.9.2019 – klasická trať, 8.9.2019 – krátká trať
Společná ustanovení pro oba závody:
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

OK Kamenice, z.s.

Zařazení do soutěží:

Závod žebříčku B-Čechy západ
Závod celostátního Rankingu, koeficient 1.04
Sobota 7.září 2019, klasická trať
Neděle 8.září 2019, krátká trať
Sobota – Krhanice, Dolní Požáry Loc: 49.8590014N, 14.5706625E
Neděle – Kamenice, osada Těptín Loc: 49.8890181N, 14.5655411E
A. Soutěžní kategorie
D21B, D21C, H21B, H21C
D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
- směrné časy dle Soutěžního Řádu ČSOS
- nasazování závodníků do kategorií DH 21 se řídí Soutěžním řádem ČSOS (systém
Ranking)

Datum:
Centrum:
Kategorie:

Vzdálenosti:

B. Tréninkové kategorie
D12C, H12C - směrný čas 25 min
D10C, H10C - směrný čas 20 min
D10L, H10L – liniová trať
HDR – liniová trať s doprovodem
T3, T6 (sobota) - obtížnost odpovídající D14, H18
T3, T5 (neděle) - obtížnost odpovídající D14, H18
P3 (oba dny) – trať pro příchozí
Sobota:
centrum – prezentace
0m
centrum - parkoviště os. aut
centrum – výstup z autobusu
centrum - start

do 500m
do 300 m
do 2000 m

centrum – cíl

0m

Parkoviště – ubytování

7km

Neděle:
centrum – prezentace

Systém ražení:

Mapa:

0m
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do 1000m
do 1000 m
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do 500 m

Ubytování – parkoviště

2km

Elektronický razicí systém SPORTIdent, všechny kontroly včetně cílové budou nastaveny v
režimu bezdotykového ražení BEACON.
Jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip a to i v případě, že závod
nedokončil.
Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce a uhraďte společně s vkladem.
Možnost zapůjčení čipu SIAC na celý víkend za poplatek 120Kč, zájem o zapůjčení je nutno
zadat jako doplňkovou službu v systému ORIS u sobotního závodu.
Sobota:
 Požáry, 1:15 000, E 5m, pro kategorie D/H16 – 21
 Požáry, 1:10 000, E 5m, pro ostatní kategorie

Neděle:
 Požáry, 1:10 000, E 5m
Mapy na oba dny připravil Roman Horký, stav srpen 2019, zpracováno podle ISOM2017,
po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené (mapník)

Terén:

Parkování:

Protesty:

Výsledky a vyhlášení
vítězů:

Dětský koutek:
Občerstvení:
Prodej v místě
závodů:

Ubytování:

Upozornění:

Starší mapy:
 Hornopožárské polesí (2010)
 Severní část prostoru mapa Na Požárech (2004)
Prostor pro sobotní závod tvoří členité východní svahy padající od vrchu Grybla do údolí
kamenického potoka se soustavou paralelních údolí a hřbetů táhnoucích se od severního
až k jižnímu konci závodního prostoru. Od severu na jih prostor postupně přes jednotlivá
východo-západní údolí padá do nejnižšího místa prostoru. Menší severozápadní část
prostoru je jako jediná rovinatého charakteru. Prostor je velmi bohatý na vrstevnicové
tvary a na většině prostoru je množství žulových kamenů, balvanů a menších skalek.
Prostor pro nedělní závod je velmi pestrý; severní část Hornopožárských lesů je rovinatá se
smíšeným lesem a drobnými detaily, jižní část svažitá s převážně bukovým lesem s dobrou
průchodností s místy kamenitými detaily, prostor východní s hlubokými údolími převážně
s bukovým lesem. Středně hustá síť komunikací.
Oba dny: Osobní auta na pronajatých loukách
Oddíly, které přijedou autobusem, prosíme o zaslání informace předem, abychom věděli,
s jak velkou plochou pro parkování máme počítat.
Děkujeme!
Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Adresa pro zaslání protestů proti startovním listinám či oficiálním výsledkům:
Petr Valášek, email: petr.valasek7 (zavináč) gmail.com
Průběžné výsledky budou elektronicky zobrazovány v prostoru shromaždiště a dostupné
na webu http://liveresultat.orientering.se.
Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS.
Oba dny po ukončení závodu se bude konat vyhlášení vítězů.
Po dobu závodů bude otevřen na shromaždišti dětský koutek.
Pro delší tratě v sobotu občerstvení na trati, pro všechny po doběhnutí na shromaždišti.
V centru závodu bude otevřen bufet.
Provozování prodejní nebo propagační činnost (kromě propagace akcí v OB) je možné
pouze se souhlasem pořadatele.
Kontakt pro zájemce o prodej na oba závody: Adam Jedlička, mobil: 733 640 308, e-mail:
adam.jedlicka (zavináč) seznam.cz.
Pořadatelé zajišťují ubytování pouze ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Kamenice ve
vlastních spacácích za cenu 100,-Kč/osoba
Pro zájemce pořadatelé zajistí ze soboty na neděli ve školní jídelně večeři za 90,- Kč/osoba.
Objednávku ubytování a stravování proveďte v systému ORIS (doplňková služba k
sobotnímu závodu).
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodů.

Informace:
Web závodu:

https://okkamenice.cz/zb19/

Kontakt:

Předpis:
Přihlášky:

Adam Jedlička, mobil: 733 640 308,
e-mail: adam.jedlicka (zavináč) seznam.cz
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2019.
Do pondělí 2.9.2019 23:59 hod výhradně přes přihlašovací systém ORIS:
http://oris.orientacnisporty.cz
Neregistrovaní závodníci v rámci ČSOS využijí jednorázové přihlášky v systému ORIS.
Výjimečně emailem na adrese prihlasky (zavinac) okkamenice.cz (přihláška je platná pouze
při obdržení potvrzení).
Dodatečné přihlášky po termínu budou přijímány pouze dle možností pořadatele a za
startovné zvýšené o 50% základního vkladu.
Na místě budou přijímány dohlášky pouze do kategorií T3 a T5/T6, P3 a dětské tratě
HDR, D10L, H10L. D10C, H10C, D12C, H12C, a to za základní vklad, pouze však do
vyčerpání připravených map.

Vklady:

Platby:

Prezentace:
Start 00:

Ochrana osobních
údajů:

Fotografování:

Funkcionáři:

Kategorie

Klasická

Krátká Po Termínu

DH 21

220 Kč

190 Kč

+50%

DH 16-20B, DH 35-55B

200 Kč

180 Kč

+50%

DH 60-80B

150 Kč

140 Kč

+50%

T3,T5/T6

150 Kč

140 Kč

+0%

DH 14B

120 Kč

120 Kč

+50%

DH 10-12C,
DH 10L, HDR, P3
120 Kč
120 Kč
+0%
Půjčovné za SI čip (není SIAC): 40,- Kč (pro neregistrované závodníky navíc záloha 1000 Kč).
Ztráta zapůjčeného SI čipu: 1000,- Kč.
Vklady za startovné a za doplňkové služby zašlete na účet OK Kamenice vedený u Fio
Banky,
č. účtu: 220 134 0123 / 2010, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu podle adresáře
ČSOS. V případě jednorázových přihlášek použijte variabilní symbol vygenerovaný
v přihlášce.
Bez zaplacení vkladu nebude přihláška přijata. Kopie platebního dokladu může být
požadována při prezentaci.
V sobotu od 10:00 do 11:30 hod v centru sobotního závodu.
V neděli od 8:00 do 9:30 hodin v centru nedělního závodu
Sobota: 12:00 hodin, intervalově
Neděle: 10:00 hodin, intervalově
oba dny bude oddělený startovní koridor pro náborové, žákovské tratě a trať pro příchozí
 Soutěžní kategorie DH 12C, DH 10C dle startovní listiny
 Liniové tratě HD 10L a HDR a kategorie T3 a T5/T6 mají oddělený startovní koridor
a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle
pokynů pořadatele.
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
v prostoru shromaždiště, na webu závodu, v informačním systému ORIS a na
http://liveresultat.orientering.se
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 Vašeho klubu OB) zejména z
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte
to, prosím, explicitně fotografovi.
Ředitel:
Adam Jedlička, R3
Hlavní rozhodčí:
Petr Valášek, R2
Stavitel tratí:
Martin Škvor, R1 - klasická trať, sobota
František Pašek, R2 – krátká trať, neděle
Zpracování přihlášek:

Adam Hájek

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 19.7.2019

Petr Valášek
hlavní rozhodčí

Adam Jedlička
ředitel závodu

