Rozpis
Světového dne orientačního běhu 2019
(World Orienteering Day 2019)
Park Josefa Hory – Roudnice nad Labem
Pořadatel:

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem z.s.

Datum:

Neděle 19. 5. 2019

Místo konání:

Roudnice nad Labem, park Josefa Hory a okolí

Centrum:

park Josefa Hory, horní část

Typ závodu:

Volné pořadí kontrol, ražení do papírových průkazek. Majitelé SI čipů mohou využít
krabičky Start a Cíl pro měření času.

Kategorie:

A, B – krátká a dlouhá trasa

Mapa:

Židovská čtvrť – dlouhá trasa
Probošťák – krátká trasa

Terén:

Městský – prostor parku a přilehlých čtvrtí, vhodný pro všechny věkové kategorie, vč.
maminek a tatínků s kočárky

Prezentace:

V centru závodu: 13:00 – 17:00

Start:

Kdykoliv mezi 13:00 – 17:00

Občerstvení:

Vlastní, v cíli voda se šťávou

První pomoc:

V centru závodu

Přihlášky:

Do 18. 5. 2019, přes systém ORIS,
Nebo přes email: skob.rce@gmail.com
V případě početnější skupiny není potřeba jmenovitá přihláška, stačí přibližný počet
účastníků, aby bylo možno připravit dostatečný počet map.
Samozřejmostí je možnost přihlášení na místě.

Platby:

20Kč/mapa, platba na místě

Vyhodnocení a ceny: Děti obdrží v cíli diplom a sladkou odměnu, všichni účastníci obdrží upomínkové a
propagační materiály OB.
Web závodu:

www.obroudnice.cz

Informace:

Jana Buková, janabuk@atlas.cz, tel. 731 899 545

Upozornění:

Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev.
zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení závodu.
Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních
údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky a výsledků na webu závodu
(www.obroudnice.cz) a v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/).
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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) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
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