19. České akademické hry Olomouc 2020
24.-30. června 2020

ORIENTAČNÍ BĚH
Pořadatel akce:

Česká asociace univerzitního sportu

Organizátor akce:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Ředitel soutěže:

RNDr. Jindřich Smička
jindrich.smicka@szpi.gov.cz, tel.: 605 229 656

Termín soutěže:

24.-25. 6. 2020 (středa-čtvrtek)

Místo konání:

Sprint - Areál FTK UPOL Olomouc – Neředín
Krátká trať – Penzion Athéna, Suchý (okres Blansko)

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Kategorie:

Startovné:

Závodníci akademického MČR (kategorie D a H) se musí přihlásit dvakrát:
1) Nejprve je nutné, aby je přihlásila škola přes stránky ČAH (akreditace na
hry), a to nejpozději do 5. 6. 2020.
2) Následně se musí závodník sám přihlásit přes systém ORIS, a to
nejpozději do 15. 6. 2020.
Závodníci doprovodného veřejného závodu (kategorie D-Open a H-Open)
se hlásí pouze přes systém ORIS.
H (muži studenti), D (ženy studentky), H-Open (muži bez omezení), D-Open
(ženy bez omezení).
V mistrovských kategoriích H a D mohou startovat pouze studenti VŠ a VOŠ
z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a absolventi z roku 2020.
Závodníci v těchto kategoriích musí být akreditování na ČAH (viz. výše).
Kategorie H-Open a D-Open jsou kategorie veřejného závodu na
stejných tratích. Pro účely Rankingu ČSOS budou příslušné mistrovské a
veřejné kategorie sloučeny do jedné.
Kategorie
do 15. 6. 2020
do 23. 6. 2020
24. 6. 2020
H, D
0,- Kč
50,- Kč
100,- Kč
H-Open, D-Open 100,- Kč
150,- Kč
200,- Kč
Pozor, podmínkou startu v kategoriích H a D je akreditace na ČAH, kterou
je možné provést pouze do 5. 6. 2020 !!!

Náhrady a
ubytování:

Závodní kancelář:
Tituly:

Akreditovaným závodníkům mistrovských kategorií H a D bude poskytnuto
ubytování na 1 noc + snídaně / 1 sport a pitný režim v den soutěže.
Ubytování je umožněno na kolejích UPOL dle pravidel ČAH 2020. Současně
jim bude poskytnuta doprava z Olomouce na závod krátké trati a zpět.
Doprava na ČAH na náklady vysílající školy.
Závodníci kategorií Open si zajišťují ubytování, stravování a dopravu
(včetně dopravy na závod na krátké trati) sami na vlastní náklady.
V místě konání soutěže, 25. 6. 12:30 – 13:30, 26. 6. 9:00 – 10:00. Zde je
potřeba se odprezentovat a v případě kategorií Open i uhradit startovné
v hotovosti.
Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v orientačním běhu pro rok
2020“.

TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Zpracovatel
přihlášek:
Hlavní rozhodčí:
Pravidla soutěže:
Systém soutěže:
Razicí systém:

Námitky:
Odvolání:
Vyhlášení vítězů:
Hodnocení soutěže:
Další informace:

Ctirad Zbořil, tel. 775 102 499, zborilctirad@seznam.cz
Ing. Dušan Vystavěl dusanvystavel@seznam.cz
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOS.
Závod jednotlivců na sprintu (středa) a na krátké trati (čtvrtek).
SportIdent, v režimu AIR+. Jednotka tedy funguje kontaktně i
bezkontaktně, dle čipu, který máte. Závodníci používají své vlastní čipy,
které uvedou do přihlášky. Pokud svůj vlastní čip nemáte, je možné si
zapůjčit kontaktní SI čip za 40,-Kč. Bezkontaktní čipy nebudou půjčovány,
musíte mít vlastní.
Do 15 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč.
Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení
soutěže organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.
Vždy po skončení závodu v centru.
První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.
Sledujte stránky závodů v informačním systému ORIS, kde budou
v pondělí před závodem zveřejněny doplňující technické informace.
Sprint: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5792
Krátká trať: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5793
Případné dotazy směřujte na email dusanvystavel@seznam.cz (hlavní
rozhodčí), nebo jindrich.smicka@szpi.gov.cz (ředitel soutěže)

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Datum:
Disciplína:
Místo konání (centrum):
Prezence:
Start prvního závodníka:
Předpokl. čas vítěze:
Vzdálenost od areálu ČAH
(FTK Olomouc - Neředín):
Mapa:

24. 6. 2020
Sprint
Areál FTK
třída Míru 671/117
Olomouc, Neředín
12:30 – 13:30 v centru
14:00
12 – 15 minut v obou
kategoriích
0 km (přímo v areálu)

25. 6. 2020
Krátká trať
Penzion Athéna
Suchý
okr. Blansko
9:00 – 10:00 v centru
10:30
32 – 38 minut v obou kategoriích

54,5 km / 65 min jízdy zvláštním
autobusem *
Park Malého prince
Athéna MMXX
1:4000, E = 2.5m, stav VI/2019,
1:10000, E = 5m, stav VI/2020,
mapový klíč ISSPrOM 2019.
mapový klíč ISOM 2017-2.
Mapoval Zdeněk Rajnošek,
Mapoval Bohumil Háj (2017),
Zdeněk Janů
revize (2020) Petr Hynek
Předchozí mapa:
Olomouc - Neředín (2014)
Různarka (2018)
* = autobus bude vypraven pouze pro závodníky v kategoriích H a D. Závodníci kategorií Open si musí
zajistit vlastní dopravu.

Poznámky:
Organizátor si vyhrazuje právo změn v časovém rozpise dle počtu soutěžících.

RNDr. Jindřich Smička
ředitel soutěže

Mgr. Ondřej Vodrážka
předseda sportovní komise ČAUS

