
ROZPIS 
15.kolo soutěží Východočeského poháru 

 

Datum konání:   Sobota 22.října 2022 

Trať:    Krátká trať 

Pořadatelský subjekt:   TJ Jiskra Hořice ( HOR ) 

Přihlášky: Do 16.10.2022 v IS ORIS. Přihláška zaslaná e-mailem ( 

prihlasky@obhorice.cz ) je platná až po potvrzení pořadatelem. 

Dodatečné přihlášky dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. 

Změnu čipu je nutné hlásit předem na výše uvedený e-mail, změna 

čipu při prezentaci je zpoplatněna 50,-Kč 

Výše vkladů: DH10-14, DH65+, HDR a P: 90 Kč 

ostatní: 120 Kč 

Platby: Na účet 276380032/0300 ( VS: 111xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle 

Adresáře ČSOS ) 

Centrum: Fotbalové hřiště v obci Holovousy ( 50.3756394N, 15.5824931E ) 

Parkování: Na vyhrazených plochách obce Holovousy. Při příjezdu respektujte 

pokyny pořadatelů, bude vybíráno parkovné ve výši 20,-Kč 

Vzdálenosti: Parkování – centrum do 1500 m 

 Centrum – prezentace do 50 m 

 Centrum – start  do 1500 m 

 Centrum – cíl  do 1100 m 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Dbejte zvýšené pozornosti při 

pohybu obcí Holovousy ( provoz neomezen ). ZÁKAZ VSTUPU 

v hřebových botách do prostoru centra / fotbalového hřiště! 

Prezentace: 8:30 – 9:30 hod. 

Start: 00 = 10.00 hod. 

Systém ražení: elektronické, jednotky Sportident budou nastaveny do režimu 

bezdotykového ražení ( do vzdálenosti 0,5 m ) 

Závodní kategorie: D10N, D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21C, D21D, 

D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C, H10N, H10C, H12C, 

H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, 

H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H75C, HDR, P, T 

Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu 

mailto:prihlasky@obhorice.cz


Mapa: Sluneční lázně 2, stav podzim 2022, měřítko 1:10 000, E = 5 m, 

mapový klíč ISOM 2017 – 2, mapa bude vložena do mapníku, hlavní 

kartograf Petr Čihák 

Terén: Podhorský kopcovitý s hustou sítí cest, občasnými hustníky a 

podrostem 

Funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Čihák 

 Hlavní rozhodčí: Šárka Rückerová, R3 

 Stavba tratí: Radek Vávra, R3 

Občerstvení a další služby: K dispozici bude základní občerstvení, v prostoru centra bude zajištěn 

prodej sportovního zboží ( umístění stánku pouze se souhlasem 

ředitele závodu ) 

Školka: Nebude zajištěna 

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího proti vkladu 400,- Kč. Případné 

protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům lze zaslat 

na e-mail: sarkaruckerova@seznam.cz 

Kontakt pro další info: petr.rucker@sporthorice.cz 

GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním 

svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v 

podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v 

informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na 

shromaždišti. 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 vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně 

fotografovi. 


