Rozpis
24. ročníku Jarního poháru
Memoriál Petra Samka
1. kolo Českého poháru štafet a České ligy klubů
1. kolo Východočeské oblasti žactva a veteránů

Společná část
Datum konání:

20. – 22. 3. 2020

Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt: OK 99 Hradec Králové, z.s.
Program:

Pátek 20. 3. 2019 od 19:30 noční závod
Sobota 21. 3. 2019 od 12:00 závod štafet
Neděle 22. 3. 2019 od 10:00 závod na klasické trati

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB

Systém ražení:

Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m)

Centrum:

Autokemp Stříbrný rybník (50°12’11,442“N 15°53’38,722“E)

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně ZŠ Milady Horákové Hradec Králové
(vlastní spacák + karimatka) za 80 Kč / noc. Ubytování objednávejte v rámci
přihlášky na závod.
Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.
Zájemci si mohou objednat celou chatičku v centru závodu na stránkách
autokempu. Toto ubytování se objednává přímo u nového provozovatele
Autokempu Stříbrný rybník, kterým se staly Městské lesy Hradec Králové.

Přihlášky:

Do 15. 3. 2020 23:59 přes ORIS oris.orientacnisporty.cz. Výjimečně na emailovou adresu prihlasky@ok99.cz. Přihlášku pošlete v předepsaném
formátu ČSOS.
Zahraniční závodníci se mohou hlásit na e-mailovou adresu
prihlasky@ok99.cz . Přihláška, dohláška, i odhláška zaslaná e-mailem je
platná až po potvrzení pořadatelem.
Po tomto termínu budou dohlášky možné podle možnosti pořadatele pouze
přes e-mail již za vklady zvýšené o 100%.
Výše startovného je uvedena u jednotlivých závodů níže.
V přihlášce prosím uveďte, pokud oddíl přijede autobusem.
Zapůjčení čipu SportIdent (není SIAC): 40,- Kč/den, požadavek uveďte
v přihlášce.

Způsob placení:

Převodem na účet pořadatele nebo platba v hotovosti na prezentaci závodu.
Platby na účet posílejte tak, aby byly připsány na účet pořadatele nejpozději
ve středu 18. 3. 2020. Pro později odeslané platby bude na prezentaci
vyžadováno potvrzení o platbě nebo platba v hotovosti.
Bankovní spojení pro platby v Kč v ČR: číslo účtu 2201569948/2010, variabilní
symbol platby ve tvaru např. 111xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Evidence
ČSOS (adresáře).
Bankovní spojení pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ8920100000002201569948
BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX .

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1.
Majitel účtu: OK 99 Hradec Králové, z.s.,
Milady Horákové 420/56, 50006 Hradec Králové 6.
Platby zahraničních závodníků – platby na účet včetně bankovních poplatků,
případně platba na prezentaci.
Protesty:

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům lze zaslat na e-mail prihlasky@ok99.cz nebo na adresu
OK 99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 420/56, 500 06 Hradec Králové.

Předpisy:

Závodí se dle platných pravidel OB.

Informace:

Na webu závodu jp2020.ok99.cz nebo na e-mailu prihlasky@ok99.cz.

Občerstvení:

V centru závodu bude v otevřena restaurace s novým profesionálním
provozovatelem. Jídelní lístek se budeme snažit zveřejnit předem na
stránkách závodu.

Upozornění:

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele
závodu.
Zákaz vstupu do lesa se psem.

Ochrana osobních
údajů a fotografování: 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 systém ORIS. Závodníci
běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich
pohybu v průběhu závodu. 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.

Pátek 20. 3. 2020 – noční OB (zkrácená trať)
Rankingový koeficient 1,0
Terén:

Velmi rychlý mírně zvlněný s hustou sítí cest a vegetačními detaily

Mapa:

Stav jaro 2019, měřítko 1:10 000, E= 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapa bude
vytištěna na voděodolný papír
Hl. kartograf Jan Potštejnský

Start 00:

00 = 19:30 (západ slunce v 18:15), intervalový start

Systém ražení:

Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m)

Prezentace:

V centru závodu, pátek 17:30 – 19:00

Kategorie:

DH14, D18, D21E, D21A, D35, D45, D55,
H18, H21E, H21A, H35, H45, H55, H65
Pro výběr kategorie nemá vliv postavení v rankingu. Každý poběží trať dle
vlastního uvážení.
T (tréninková trať na úrovni D18)
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu
přihlášených závodníků.
Přibližné délky tratí:
kategorie

Předpokládané
časy vítězů

Přibližné
délky

kategorie

Předpokládané
časy vítězů

přibližné
délky

DH14

25

D18

40

3,2

H18

40

6,4

5,2

H21A

50

D21A

8,5

42

6,5

H21E

55

10,0

D21E

45

7,3

H35

47

7,3

D35

40

5,5

H45

45

6,1

D45

40

5,0

H55

40

5,1

D55

40

3,9

H65
T

40
40

4,3
5,0

Finální délky se mohou lišit.
Vzdálenosti:

Ubytování – centrum
Parkování - centrum:
Centrum – prezentace
Centrum – start
Centrum – cíl

6 km
600 m
0m
do 2 km
do 500 m

Parkování:

Na zpevněné ploše. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů. Bude
upřesněno v pokynech.

Vklady:

Žactvo, T
Ostatní

Vybavení kontrol:

Na stojanech budou umístěny reflexní pásky.

Funkce:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavba tratí:

90 Kč
130 Kč

Aleš Balcar
Šimon Chvátil R3
Pavel Kubát R3

