Rozpis
Veřejný závod v orientačním běhu ve sprintu při Ceně východních Čech 2019
závod Rankingu
Pořadatel
OK Lokomotiva Pardubice, spolek (LPU), Palackého 2547, Pardubice, IČ 26606747
Datum
Sobota 31. 8. 2019
Centrum
Čáslav, sokolovna TJ Sokol (49.9115456N, 15.3933664E)
Prezentace
Sobota 31. 8. 2019 od 15:00 hod. do 16:00 hod. v centru
Start
Start 000 = 16:30 hod.
Kategorie
D10, D12, D14, D18, D21, D35, D40, D45
H10, H12, H14, H18, H21, H35, H40, H45, H55
P – náborová trať (příchozí, začátečnická); start "volný" podle příchodu na start.
Funkcionáři
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:

Kamil Pipek
Jan Ţák
Ondřej Pipek

Mapy
Čáslav-město, 1:4000, ISSOM 2007, autor Jan Fátor, A4, vodovzdorně upravena
Terén
Historické centrum města Čáslav, přilehlý městský park.
Běţecký podklad: v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch kamenitá dlaţba (80 %); v
parku asfaltové a mlatové cestičky resp. trávník (20 %).
Omezení obutí
Je zakázáno pouţívat jakoukoliv obuv s hřeby!!!
Ražení
Systém SportIdent (krabičky budou nastaveny do bezkontaktního raţení).
Přihlášky
V informačním systému ČSOS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz); výjimečně na e-mail vcp19@lpu.cz
(přihláška je přijata, aţ obdrţíte kladnou odpověď), do 5. 8. 2019.
Vklady
V termínu přihlášek do 5. 8. 2019 80 Kč (příchozí 50 Kč), po tomto termínu (jen dle moţností pořadatele)
100 Kč.
Vklady zašlete na účet OK Lokomotiva Pardubice, Palackého 2547, Pardubice u Raiffeisenbank, číslo účtu
1069724001/5500, VS 77 + číslo klubu podle adresáře ČSOS.
Bez zaplacených vkladů není přihláška platná.
Parkování
Pořadatel neorganizuje, vyuţijte veřejná parkoviště ve městě (mimo prostoru závodu)
Ostatní
Školka nebude zajištěna.
Protesty
Písemně doloţené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně,
podle čl. 26.2 poštou na e-mailovou adresu cvc19@lpu.cz.
Informace
http://lpu.cz/cvc19, na e-mailu cvc19@lpu.cz.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Přihlášením kaţdý 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 systém ORIS. V průběhu
akce budou pořizovány zpravodajské fotografie slouţící 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, ţe nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Předpis
Závodí se podle platných Pravidel OB.
Jan Ţák
hlavní rozhodčí

Kamil Pipek
ředitel závodu

