
17. – 18. závod oblastního žebříčku 

7. – 8. 9. 2013 

Pořadatel:      Sportovní klub orientačního běhu Ostrov  

Termín:  7. - 8. září 2013 

Předpis:  závodí se dle pravidel západočeské oblasti OB a soutěžního řádu ČSOS 

Centrum:  Sobota i Neděle v obci Velký Rybník  GPS - 50°17'14.44"N, 12°52'1.42"E. 

Parkoviště a shromaždiště je na soukromém pozemku. Žádáme závodníky, aby neparkovali na 

místech, která nebudou vyznačena jako parkoviště a dodržovali pokyny pořadatele. 

Kategorie:  HDR, D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D 21, D35, D45, D55,  

H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H 21, H35, H45, H55, H65,  

Vklady:          HDR , DH10L                 10,- Kč 

                        DH10 – 14, H 65            50,- Kč     

             ostatní kategorie      70,- Kč     

Přihlášky:  přes přihlašovací systém ORIS do 2. 9. 2013, 23:59. Výjimečně e-mailem na 

jecmen_vladimir@tkrostrov.cz v předepsaném txt. formátu (považuje se za doručené jen v případě 

potvrzení) do 2. 9. 2013, 14:00.  Po tomto termínu za dvojnásobek základního vkladu kromě 

kategorií HDR a DH10L. U prezentace bude možnost pro kategorii HDR zapsat se do startovky dle 

potřeby závodících rodičů tak, aby časově stihli oba závody, bude upřesněno v pokynech. 

 Platby za startovné a ubytování: příkazem nebo složenkou na účet: SKOB Ostrov č.ú. 

100810350/0300 s variabilním symbolem - číslo vašeho oddílu dle adresáře ČSOS 2013, nebo v 

hotovosti u prezentace. 

Ubytování:  zajištěno ze soboty na neděli ve škole v Ostrově ve vlastním spacím pytli za 60,- Kč 

na osobu. Jiné ubytování si závodníci mohou objednat sami na Velkém Rybníku. V následujícím 

odkazu  najdete místní kemp i okolní restaurace : http://www.mestohroznetin.cz/ubyt.htm. 

Prezentace:   sobota od 11:00 do 12:00  neděle od 8:00 do 9:00  (vždy v centru závodu) 

Start:   sobota 13:00                    neděle 10:00  

Vzdálenost: start i cíl do 1000 m ze shromaždiště, bude upřesněno v pokynech. 

Ražení:  pro všechny kategorie bude použito elektronické ražení systému Sport Ident. 

Všechny jednotky jsou typu BSF7. Lze používat i nové čipy. Závodníci s vlastním čipem uvedou 

číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 20,- Kč. Zapůjčení SI uvést 

v přihlášce. Za ztrátu SI účtujeme 700,- Kč. 

Mapa:   Sobota – Čihadlo 2013, 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2013 

                        Neděle - Čihadlo 2013, 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2013 

Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí! V centru závodu není možnost 

úkrytu,  ale auta mohou parkovat přímo na shromaždišti v centru závodu. 

Funkcionáři:  pro oba dny; ředitel: Petr Ševčík  

                        stavitel: sobota i neděle Aleš Ritter 

                        hlavní rozhodčí: sobota Jan Lisý,  

        neděle Monika Lisá. 

http://www.mestohroznetin.cz/ubyt.htm

