ROZPIS
Mistrovství ČR na klasické trati 2022
Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A 2022
a veřejný závod
na klasické trati 2013

Pořádají orgán:
Pořádající subjekt:
Datum:
Typ závodu:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
OK Jiskra Nový Bor, z.s. (BOR)
sobota 17. září 2022 – neděle 18. září 2022
dvoukolový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na klasické trati;
sobota – kvalifikace; neděle - finále

Centrum:

Svitava, louka naproti hřbitovu (50.7279525N, 14.6340511E)
(dostatečný prostor pro postavení klubových stanů)
vymezen obcemi Svitava – Velenice – Lasvice – Svojkov – Sloup v Čechách
Předchozí mapy Medvědí camp 2011, Záhořínské kotliny 2011, Hraběcí cesta 2011
(2012), Dědovy kameny 2011
osobní auta na louce přímo v centru za 100 Kč/oba dny (bude vybíráno v sobotu na
místě), autobusy cca 800m od shromaždiště zdarma - nutno objednat v ORIS

Prostor závodu:
Parkování:
Prezentace:

sobota 17.září 2022 10:00 - 11:00 v centru
neděle 18.září 2022 9:00 - 10:00 v centru (pouze dohlášky na veřejný závod)
Kategorie:
MČR
D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
Veřejný závod:
sobota middle A (délka cca 4km), middle B (délka cca 2,5km)
neděle long A (délka cca 7km), long B (délka cca 4,5km)
Právo startu:
v kategoriích MČR dle Prováděcích předpisů sekce OB 2022
Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS
Přihlášky:

Vklady, platby:

Informace:

Start 00:
Mapa:

Terén:
Systém ražení:
Protesty:
Předpis:

za základní vklad do neděle 4.9.2022 prostřednictvím ORIS
https://oris.orientacnisporty.cz/; Přihlášky po termínu jen v souladu s předpisy a dle
možností pořadatele za zvýšený vklad o 50 %. Po 9.9.2022 není možné se hlásit do
kategorií MČR.
MČR
500,- Kč / oba dny
Veřejný závod
150,- Kč / den
zapůjčení SI-čipu
50,- Kč / den – nejedná se o SIAC, v případě ztráty bude
požadována částka 1.000,-Kč
Veškeré platby zasílejte nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek na účet OK Jiskra Nový
Bor číslo 2300197975/2010; VS: 2209XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS.
web: https://mcr2022.ok-bor.cz/; e-mail orienteering@ok-bor.cz nebo telefon
+420 603 530 667 (Karvánek Petr)
kvalifikace:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6013
finále:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6015
sobota 12:00 intervalový (veřejný závod cca od času 120)
neděle 9:30 intervalový (veřejný závod souběžně)
Spálenisko (MČR kvalifikace); Slavíček (MČR finále) - obě 1:15 000, e=5 m;
Rabštejnská vyhlídka (veřejný závod middle) 1:10 000, e=5m
Spálenisko (veřejný závod long) 1:15 000, e=5m
mapový klíč ISOM 2017-2; vodovzdorně upravené; stav 8/2022; hl. kartograf Jan Picek
velmi členitý skalnatý terén s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů,
s velkým převýšením, porosty většinou dobře průběžné, středně hustá síť cest.
Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení
BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m)
písemně s vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího; adresa pro zaslání protestu
proti startovním listinám a oficiálním výsledkům: tomas.vacha@stavmat.cz
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2022

Vzdálenosti:

centrum – cíl
centrum – starty (karantény)
parkování – centrum

Školka:

v centru závodu bude zřízena provizorní školka, ve které bude možno umístit děti na
dobu nezbytně nutnou
pořadatel nabízí nouzové ubytování v tělocvičně z pátku na sobotu a ze soboty na neděli
v ceně 80 Kč/os a noc, nebo v DDM Smetanka na matraci ve vlastním spacáku za 200 Kč/
os a noc, objednávky přes ORIS, úhrada nutná současně se startovným
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti
pouze se souhlasem ředitele závodu. Veřejný závod probíhá ze stejného shromaždiště
avšak v jiném (sousedním) prostoru než závod MČR.

Ubytování:
Upozornění:

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

0m
do 2000m
0m

Dikoš Pavel
Vácha Tomáš R1
Krejčí Jaroslav R1 (semifinále)
Karvánek Petr R1 (finále)
Karvánek Matouš (veřejný závod)

Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že
pořadatel je oprávněn v nezbytně nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v
podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící
s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu
akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě,
vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.
Během závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 31.5.2022.
Závody se konají se souhlasem Lesů ČR - LS Česká Lípa
Partneři závodu:

Mediální partneři:

časopis Svět běhu, časopis Run a Muzeum JV Moravy ve Zlíně

