
PROPOZICE 

 

APRÍLOVÝ ZÁVOD  a  AŠSKÝ ŠTÍT 51.ročník 

5. a 6. závod  OŽ západočeské oblasti 

 

Datum: 26.4.-27.4.2014 

Tech.provedení: Kčt Aš,oddíl OB 

Předpis: soutěží se dle Pravidel pro závody v OB a soutěžního řádu a prováděcími předpisy ZČO  

 

Kategorie: HDR,H,D 10L,10,12,14,16,18,21,35,45,55,65 

Přihlášky: do 20.dubna přes přihláškový systém  ORIS , výjimečně na e-mail  kct.ob@seznam.cz  

v povinném formátu ČSOS 

Centrum závodů: Aprílový závod (Sobota) 

SO –křižovatka s odbočkou  do Kančího 

údolí pod Kozinou, před Aší na 

kruhovém objezdu odbočit na Nový Žďár 

a potom asi  jeden km, bude značeno 

Ašský štít (Neděle) 

NE-parkoviště sportovního areálu pod 

rozhlednou na vrchu Háj 

Vklady: Sobota 

linie ,HDR              30,-Kč 

žactvo,kat.65           40,-Kč 

ostatní                      60,-Kč 

neděle  

linie ,HDR              30,-Kč 

žactvo,kat.65           40,-Kč 

ostatní                      60,-Kč 

Vklady jsou splatné při prezentaci 

Prezentace: v centru závodu 10.°°-11.°°hod v centru závodu 8.°°-9.°°hod, nebo při 

sobotním závodě 

Start: 12.°° hod 10.°° hod 

Vzdálenosti: start i cíl do 300m start i cíl do 100m 

 bude upřesněno v pokynech 

 

Mapa: SO- KOZINA , 1:15 000, E=5m, stav leden 2009 

 NE- HAINBERG 2014, 1:15 000, E=5m, stav říjen 2013 

 Mapy nejsou vodovzdorně upraveny 

 

Terén: klasický podhorský s velkou sítí  komunikací, sobotní částečně podmáčený 

 

Systém ražení: elektronický systém Sportident, číslo nebo zapůjčení (20,-Kč/den) uvést v přihlášce, při 

ztrátě čipu bude účtováno 800,-Kč 

Doprava : vlastní,při parkování dbejte pokynů pořadatelů 

Ubytování: zajištěno v tělocvičně ze soboty na neděli, požadavek uveďte v přihlášce. Cena 70,-

Kč/osobu, zaplatit spolu se startovným. Plavecký bazén je otevřen do 18°°hod. 

  

Putovní cena : „Ašský štít“ – boduje prvních šest závodníků v kat.H,D 10-21,vítěz má před druhým o 

dva body více; při menším počtu startujících se body úměrně snižují. 

Protesty: písemně s vkladem 200,-Kč do rukou hlavního rozhodčího 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. V centru sobotního závodu není možnost 

úkrytu, na nedělním závodě částečný úkryt s možností sprchování. Do objektu je přísný 

zákaz vstupu s obuví s hřeby !! 

 

Pořadatelé: ředitel,tajemník Jindřich Kovář 

 hl.rozhodčí Tomáš Redlich (So), Karel Pilař (Ne) 

 stavitel tratí Karel Pilař (So), Tomáš Redlich (Ne) 

 

Aš,26.03.2014        KČT Aš 

 

http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
mailto:kct.ob@seznam.cz

