ROZPIS
Závod v orientačním běhu v Lovosicích
Individuální měřený trénink na krátké trati na sprintové mapě
Závod pro širokou veřejnost
Akce je součástí Světového dne orientačního běhu
Výsledky budou započítány do Severní orienťácké série (o-serie.cz)

Datum:

neděle 23. května 2021 od 13:00 hod.

Místo:

Lovosice, park Osmička, u pódia

Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem

Typ:

krátká trať s pevným pořadím kontrol, intervalovým startem na sprintové mapě

Ražení:

kleštičkami do průkazky, pro přesné měření času lze použít čip (na startu a v cíli bude
krabička SporIdent)

Přihlášky:

registrovaní přes ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6521) do
20.05.2021 21:00 hod.,
ostatní přes e-mail: zavodlovosice@seznam.cz, do 20.05.2021 21:00 hod.
dohlášky na místě budou možné, ale pro přesnější přípravu počtu map prosíme o
využití přihlášek předem (reagujeme i na přihlášky e-mailem do 22.05.2021 12:00 h.)

Prezentace:

12:30 hod. až 16:30 hod. (dle počtu přihlášených může být prodloužena, viz Pokyny)

Start:

00 = 13:00 hod., start intervalový
Přihlášení v termínu budou na startovce zveřejněné nejpozději večer před závodem
v ORISu, příp. v e-mailu, a mají tak jistý startovní čas.
Později přihlášení a dohlášky mají volný start dle volných startovních míst v čase
13:00 až 16:30 hod.
Startovní intervaly mohou být delší než je zvykem, proto pokud chcete startovat
v přibližně stejném čase jako spolucestující, doplňte do poznámky při přihlášce jméno
osob(y), se kterými chcete startovat a my se vám pokusíme vyjít vstříc.

Kategorie:
Trať

Délka
Počet kontrol
(skutečnost cca)
Dlouhá
6,4 km (10 km)
34
Střední
4,8 km (7 km)
27
Krátká
3,3 km (5 km)
22
Lehká (začátečníci) 2,5 km (do 4 km)
17
Děti (jen po parku) 1,2 km (do 2 km)
11
Kočárky (jen cesty)
2 km (do 3 km)
11
Převýšení je téměř nulové u všech tratí.

Měřítko
mapy
1:5000
1:5000
1:4000
1:4000
1:4000
1:4000

Formát
mapy
A3
A3
A4
A4
A4
A4

Startovné:

50,- Kč za mapu. Platby na místě. Na všech tratích je možný doprovod (platí se za
mapu, nikoli za počet běžců).

Mapa:

Lovosice, 1:4000 (1:5000), vzhledem k rovinatému terénu je mapa bez vrstevnic (mezi
nejvyšším a nejnižším bodem mapy je výška 10 m), mapoval: Miroslav Duda, dle
ISSprOM 2019, plocha 1,14 km²

Terén:

městské parky, městská zástavba, sportovní areály, panelová a bytová zástavba,
garáže, neudržovaná zeleň

Povrch:

asfalt a beton (60%), udržovaná zeleň (30%) ostatní (10%)

Funkcionáři:

ředitel a stavitel tratí:
hlavní rozhodčí:

GDPR:

Přihlášením účastník souhlasí s použitím svých osobních údajů v minimální nutné míře
k tomu, aby mohl být zařazen do startovní listiny, absolvovat akci a zveřejněním
výsledku. Na akci mohou být pořizovány fotografie sloužící k propagaci této akce a
orientačního běhu. Pokud s fotografováním nesouhlasíte, sdělte to prosím přímo
fotografovi.

Upozornění:

Vzhledem k měnící se situaci ohledně COVID-19, čtěte POKYNY, které vyjdou těsně
před samotnou akcí. Budou zde i další informace k závodu.

Miroslav Duda
Jana Buková

Děkujeme městu Lovosice za možnost Závod v orientačním běhu v Lovosicích uspořádat.

