MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ a TJ SLEZAN OPAVA, ODDÍL ORIENTAČNÍHO BĚHU

ROZPIS
1. závodu jarního žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.

Pořádající orgán

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt

TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu

Typ závodu

Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol

Ranking

Závod rankingu s koeficientem 1,0

Datum

Sobota 31. března 2012

Místo závodu

Opava-Podvihov, sál u restaurace, Loc. 49°52'36.674"N, 17°58'32.834"E

Prezentace

9:00 – 10:15 v místě závodu, změny/dohlášky pouze do 10:00

Start 000

10:30, intervalový start

Kategorie

D21C H21C
D10C D12C D14C D16C D18C D35C D45C D55C
H10C H12C H14C H16C H18C H35C H45C H55C H65C
D10N H10N HDR(rodiče s dětmi) – faborkované tratě
P25( délka ~ 2,5km) P5( délka ~ 5km) – veřejný závod pro příchozí

Vklady

D10C D12C H10C H12C D10N H10N
D14C H14C H65C P3 P6
D16C – D55C, H16C – H55C
Půjčovné za čip Sportident
Za ztrátu půjčeného čipu

Úhrada vkladů

Úhradu zasílejte příkazem na účet TJ Slezan Opava u ČSOB a.s. pob.Opava
181508451/0300
- číslo účtu
- var.symbol 27xxxx ( xxxx = číslo oddílu dle adresáře ČSOS)
- potvrzení o platbě předložte u prezentace

Přihlášky

Do úterý 6. 9. 2011 12:00 h.
oddíly výhradně přihlašovacím systémem OB-HANÁ
jednotlivci a zahraniční zájemci mailem v normovaném tvaru na adresu
sop@orientacnibeh.cz
dohlášky po termínu mailem na sop@orientacnibeh.cz nebo na místě
u prezentace jen do počtu map za dvojnásobné startovné
kategorie P3, P6 a HDR základní startovné i po termínu a u prezentace

Parkování

-

30,- Kč
50,- Kč
80,- Kč
40,- Kč
700,- Kč

Autobusy a osobní auta - na parkovišti za resturací bez poplatku

Ubytování

Pořadatel nezajišťuje

Mapa

Raduňka Východ 1:10000 e=5m stav březen 2012

Terén

Kontinentální s hustou síti cest, trnitý podrost a spousta hustníků obtížně
průběžných

Vzdálenosti

Centrum – START i CÍL

Systém ražení

Elektronicky; SportIdent

Limit

Všechny kategorie 120 min.

950 m

modrobílé fábory

Uzávěr cíle

120 min. po startovním čase posledního závodníka nebo po doběhu všech
odstartovaných závodníků

Předpis

Závod je pořádán v souladu s platnými pravidly OB, soutěžním řádem a prováděcími pokyny k soutěžím Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů
na rok 2012.

Protesty

Písemné protesty s vkladem 100,- Kč odevzdat hlavnímu rozhodčímu.
Adresa HR: Lubomír Bačo, Ondříčkova 2492/39, 746 01 Opava

Vyhlášení vítězů

Vítězové všech kategorií na 1. až 3. místě obdrží diplom.

Informace

-

http://www.sop.noblesa-opava.cz/akce/2012/jkz1/
u ředitele závodu: mail sop@orientacnibeh.cz, mobil 732240204

Upozornění

-

závodníci závodí na vlastní nebezpečí
cestou na start a z cíle přecházíte silnici 2.třídy 464, dbejte na svou
bezpečnost a přecházejte pouze v místě, kde modrobílé fáborky
protínají tuto silnici; bude tam umístěna také pořadatelská služba
zdravotní služba v cíli ošetří drobné oděrky a šrámy
převlékání v sále; pro oddílové stany není v centru prostor
doporučený oděv s dlouhými nohavicemi
občerstvení v restauraci

Funkcionáři závodu

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí

Karel Jurčák
Lubomír Bačo
Ondřej Lichý

R3
R3
R3

mob. 732240204

Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKSOS dne xx.xx.2012.

Karel Jurčák R3
ředitel závodu

Lubomír Bačo R3
hlavní rozhodčí

