


Popis terénu: Podhorský les s jehličnatými a listnatými porosty, členitý terén, střední hustota cest, dobrá až střední 

průběžnost. 

Mapa: Parný les, 1:10 000, ekvidistance 5 m, formát A4, mapový klíč ISOM2017-2, mapoval v r. 2019 Jan Drbal, 

revize v březnu 2022 Petr Matula a Zdeněk Lenhart. Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Start: Intervalový; 00 = 11:00 hod.

Kategorie HDR, T a P –  volný start od času 00 do startu posledního závodníka.

Způsob ražení: Elektronický systém SportIdent, bude umožněno bezkontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě 

pouze jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmout od pořadatele za výše uvedený 

poplatek.

Služby: Dětskou školku ani jiné služby pořadatel neposkytuje.

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,- Kč během závodu. V případě uznání protestu bude 

vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze uplatnit na 

e-mailové adrese i  nfo@tjobcb.cz.

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, startovní listiny a výsledků na webu závodu a v informačním 

systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). 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 Vašeho klubu OB) 

zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte 

to, prosím, explicitně fotografovi.

Upozornění: Všichni  závodníci  startují  na  vlastní  nebezpečí  a  odpovídají  za  jimi  způsobené  škody.  Za  právně

nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci. 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Ostatní: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží JčKSOS pro rok

2022.

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.


