PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ SPORTIdentu
Jihomoravské oblasti Českého svazu orientačních sportů
1. Všechny závody oblastního žebříčku budou pořádány s použitím SportIdentu.
2. K dispozici je sada ZBM:
65 krabiček s kódy: 31 – 100 (bez čísel 66, 68, 86, 89, 98, 99; kód 100 je dvakrát);
2 x clear; 2 x check; 2 x start; 2 x cíl; 2x Siac Test; 1x Siac On
9 krabiček bez kódů;
2 s USB kabelem: 1x černý kabel, 1x šedý kabel;
1 malá modrá krabička – ta umí seřizovat časy v krabičkách
Celkem 88 krabiček
Krabičky nepřelepujte a používejte kódy, které jsou na krabičkách. V případě, že krabičku
budete nuceni přelepovat, uveďte ji po závodě do původního stavu = očistěte ji.
V případě, že krabičky nebudou vráceny v původním stavu, budou účtovány náklady na
očištění ve výši 3 000,- Kč.
3. Poskytovatel SportIdentu (ZBM) se zavazuje zapůjčit soupravu SI oddílům JMO následovně:
a. Přednostní zapůjčení pro závody oblastních žebříčků JMO za poplatek
5,– Kč za odstartovaného závodníka (= počet závodníků v oficiálních výsledcích na
ORISu), který budou oddíly platit přímo poskytovateli SI. (číslo účtu
4067843369/5500, majitel účtu SK Brno-Žabovřesky, oddíl orientačního běhu, VS
číslo oddílu podle adresáře ČSOS).
b. Půjčování pro oddíly JMO na ostatní závody za stejných finančních podmínek jako
pro oblastní závody.
Pozn.: půjčování od poskytovatele SI ZBM není závazné.
4. Spoluúčast oddílu při ztrátě kontrol:
Předpoklad je, že cena 1 kontrolní jednotky je cca 3000,- Kč. V případě ztráty kontrol při
pořádání závodu uhradí oddíl následující částky:
Ztráta 1 kontroly: oddíl uhradí 1000,- Kč
Ztráta 2 kontrol: oddíl uhradí 2500,- Kč
Ztráta 3 kontrol: oddíl uhradí 4000,- Kč
Ztráta 4 kontrol: oddíl uhradí 6000,- Kč
Ztráta 5 kontrol: oddíl uhradí 9000,- Kč
Při ztrátě 6 a více kontrol uhradí oddíl celou částku na pořízení nových kontrol.
5. Vedení oblasti zapůjčí pořadateli závodu žebříčku JMO 80 kusů čipů (50 x SI verze 5, 30 x
SI verze 8), které bude mít pořadatel k dispozici pro závodníky, kteří nevlastní své SI čipy.
Cena jednoho čipu je cca 800,- Kč. V případě ztráty SI čipu při pořádání závodu uhradí oddíl
následující částky:
Ztráta 1 SI čipu: oddíl uhradí 400,- Kč
Ztráta 2 SI čipů: oddíl uhradí 800,- Kč
Ztráta 3 SI čipů: oddíl uhradí 1 300,- Kč
Ztráta 4 SI čipů: oddíl uhradí 1 900,- Kč
Ztráta 5 SI čipů: oddíl uhradí 2 500,- Kč
Při ztrátě 6 a více SI čipů uhradí oddíl celou částku na pořízení nových SI čipů.
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