Český svaz orientačních sportů/Oddíl orientačního sportu SK Prostějov

ROZPIS ZÁVODU
„PRVNÍ JARNÍ ZERO 2019“
závod Českého poháru v Trail-O
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadající subjekt: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov
Typ závodu: Trail klasika, závod Českého poháru
Datum: neděle 31. 3. 2019
Centrum: multifunkční sportovní hala Čechy pod Kosířem
Prezentace: neděle 26. 3. 2019 od 9:00 do 11:00 v centru
Kategorie: E-Open, E-Para, A-Open, A-Para, E-Junior, všechny kategorie mají odpovědi zero.
Terén: svah převážně listnatého lesa
zpevněné cesty s malými výškovými rozdíly
Mapa: 1:4000, E = 2,5 m, ISSOM, stav březen 2019, autor Pavel Dudík, mapníky k dispozici na startu
Start: 12:00, (po skončení závodu OB) startovní pořadí volné
Systém ražení: klasický kleštěmi, doporučujeme vlastní kleště
Počet kontrol: cca 20
délky tratí: 1,5km
Přihlášky: do 24. 3. 2019 přes systém ORIS (při přihlašování nutno zakliknout „včetně lokálních závodů“)
výjimečně na e-mail: pavel.dudik@seznam.cz
Přihlášku mailem považujte za zaregistrovanou až po jejím potvrzení, případně kontrolou v seznamu
přihlášených na internetu
Platby: kategorie Open 100,- Kč, kategorie para 50,-Kč
Pro nováčky, kteří si budou chtít Trail-O vyzkoušet 50,- Kč
Platba vkladu v hotovosti při prezentaci.
Parkování: v blízkosti centra
Asistenti: pořadatel nezajišťuje
Občerstvení, WC: v centru, v cíli balená voda. Další občerstvení možno zakoupit v centru.

Výsledky: Vyvěšování průběžných výsledků v centru. Vyhlášeni budou tři nejlepší ve všech kategoriích,
Vyhlášení proběhne v bezprostředně po skončení závodu v centru.
Protesty: vklad při případných protestech - 100Kč
Jury: Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace v den závodů
Doplňkové služby: Svěření děti ke hlídání odpovědnému pořadateli (školka) nebude zajišťováno
Ochrana osobních údajů (GDPR): 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 na
webu závodů a v informačním systému ORIS.
Fotografování: 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 klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.
Informace: www stránky závodu http://ob.skprostejov.cz
www stránky HO http://obhana.cz
svazový informační systém ORIS http://orientacnisporty.cz/ORIS
případně Pavel Dudík pavel.dudik@sznam.cz
Pavel Dudík - ředitel závodu, stavitel
Petr Dudík - oponent, hlavní rozhodčí

