Sportovní klub orientačního běhu v Roudnici nad Labem

zve všechny příznivce orientačního běhu na

Veřejný závod na Hostěrazu
určený nejen pro orientační běžce,
ale i pro širokou veřejnost a zájemce o seznámení s tímto sportem
Závod je zařazen do Severní orienťácké série (SOS) – o-serie.cz
Termín:

14. června 2020 v 10:00 hod.

Místo:

Hostěraz u Roudnice nad Labem, GPS: 50.4195N, 14.2876E

Shromaždiště:

Prostor zrekultivované skládky

Parkování:

Na příjezdových komunikacích v okolí shromaždiště - bude upřesněno

Prezentace:

Od 10:00 do 13:00 hod. na shromaždišti

Start:

od 10:30 hod. do 13:30 hod.

Mapa:

Hostěraz 2019, měřítko 1 : 5 000, ekvidistance 5 m, stav duben 2019

Systém ražení:

kombinace Sportident a kleštěmi do průkazky,
závodníci bez čipu pouze s kleštěmi do průkazky
(čipy nebudou půjčovány)

Popisy kontrol:

přímo na mapě ve formě piktogramů, fáborková trať a lehká trať pro
začátečníky se slovními popisy

Tratě:
Fáborková
Lehká
Krátká
Střední
Dlouhá

Délka trati
2,5 km
do 3 km
3 km
4-5 km
do 7 km

Převýšení

Počet kontrol

Body pro SOS
40 až 1 bod
55 až 1 bod
70 až 1 bod
85 až 1 bod
100 až 1 bod

F - jednoduchá trať určená pro začátečníky, vhodná zejména pro děti s doprovodem a malé
děti, trať vede po fáborcích, lze zkracovat - nezkrácené okolo 2,5 km
L- lehká trat pro začátečníky a příchozí – do 3 km
K- krátká trať – orientačně náročnější – zkušenější děti, méně běhaví závodníci délka cca 3 km
S - střední trať – pokročilí závodníci a zdatní příchozí, délka 4-5 km
D – dlouhá trať – náročná trať pro závodníky se zkušenostmi, do 7 km
Druh závodu:

závod s intervalovým startem a povinným pořadím kontrol.
O konečném pořadí rozhoduje nejprve počet nalezených kontrol a
poté dosažený čas

Občerstvení:

pití v cíli

Vyhlášení výsledků: nebude, výsledky budou zveřejněny na webových stránkách klubu a
stránkách SOS
malé děti (předškolní) dostanou sladkou odměnu
Startovné:

50,- Kč za mapu, platba při prezentaci

Přihlášky:

registrovaní o-běžci do 13.06.2020 18:00 hod. přes ORIS
(oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5961)
Neregistrovaní /jméno,r.narozeni, kategorie/ na e-mail:
skob.rce@gmail.com

Bližší informace:

www.obroudnice.cz, skob.rce(zav).gmail.com, nebo tel. 731 899 545

Ředitel závodu:

Jana Buková

Doufáme v příznivý vývoj situace s omezeními pro COVID19, v případě nečekaných změn,
budeme informovat na stránkách.
OCHRANA OSOB. ÚDAJŮ: 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 informačním
systému ORIS, na stránkách klubu SKOB Roudnice nad Labem a stránkách Severní orienťácké série.
FOTOGRAFOVÁNÍ: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti
o proběhlém závodě 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.

