ROZPIS
3. závodu jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu,
veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu

Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu TJ Baník Ostrava OKD
Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol.
Rankingový závod s koeficientem 1,00, kód závodu 2455.
Veřejný závod jednotlivců
Datum:
Centrum závodu:

sobota, 5. dubna 2014
Polská základní škola, Dr. Olszaka 156, Karviná – Fryštát
GPS: N 49° 51.17737', E 18° 32.67995'

Možnost převlékání: škola, oddílové stany
Prezentace:

8:00 – 9:15 v centru závodu. Dohlášky a změny do 8:45

Start 00:

v 10:00 hod., intervalový start pro všechny kategorie kromě HDR a P.
Časový limit pro start těchto dvou kategorií bude upřesněn v pokynech.

Kategorie:

HDR (děti s doprovodem), P (příchozí veřejnost), DH10N, DH10C, DH12C,
DH14C, DH16C, DH18C, DH20C, DH21C, DH35C, DH45C, DH55C, H65C
Liniové tratě (DH10N, HDR) nejsou fáborkované.
Časy vítězů dle platného soutěžního řádu MSKSOS.

Vklady:

DH10N, DH10C, DH12C.....................................................……….....30,- Kč
DH14C, P (příchozí), HDR (děti s doprovodem),…………...………..50,- Kč
DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C, DH55C, , H65C ………80,- Kč
Zapůjčení osobní karty SI (čipu)..……………………………………..40,- Kč
Ztráta zapůjčené osobní karty SI (čipu)…..………………………….800,- Kč

Forma úhrady:

Vklady jsou splatné při prezentaci v hotovosti.

Přihlášky:

Do neděle 30. března 2014 24:00 hod. v předepsaném formátu s využitím
přihlašovacího systému ORIS(oris.orientacnisporty.cz).
Za zvýšené startovné o 50% do 2.4.2014 8:00hod
Přihlášky a změny došlé po tomto termínu budou realizovány za dvojnásobné
startovné dle možností pořadatele. Dvojnásobný vklad se nevybírá od
závodníku na liniových tratí a kategorie příchozích.
Přihlášky zahraničních závodníků, neregistrovaných závodníků a dohlášky emailem na adresu: ob.aov@seznam.cz v povinném formátu.
XXX9999 Kategorie

Číslo_čipu Jméno.................... L Poznámka

Přihlášku považujte za přijatou pouze pokud obdržíte potvrzení.
Mapa:

Lázeňský park, 1:5000, E=2 m, stav březen 2014, formát A4 v obalu dle
ISSOM2007, mapoval: O. Vlach.

Terén:

park, les, cesty, dlažba

Protesty:

Písemné protesty s vkladem 200,- Kč odevzdat hlavnímu rozhodčímu.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům závodu po jeho skončení lze
uplatnit u hlavního rozhodčího závodu na adrese: ob.aov@seznam.cz, resp.
Oldřich Vlach, Karla Pokorného 1295/23, 70800 Ostrava Poruba

Vzdálenosti:

parkování – centrum

0 – 500 m

Parkovaní autobusů – centrum 1000m
centrum – start, cíl

500 m

Systém ražení:

elektronický – SI

Předpis:

Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se
soutěžním řádem a prováděcími pokyny k soutěžím MSKSOS pro rok 2014.

Parkování:

Na parkovištích v okolí centra, dodržujte dopravní předpisy.

Občerstvení:

Restaurace v okolí shromaždiště.

Funkcionáři závodu: ředitel závodu – Miroslav Hrubý R3
hlavní rozhodčí – Oldřich Vlach R3
stavitel tratí – Renata Vlachová R2, Jiří Vlach
Informace:

na stránce závodu http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2455
u ředitele závodu, tel.: 602580549, email: ob.aov@seznam.cz

Upozornění:

Za odložené věci pořadatelé neručí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti není dovoleno.

Rozpis schválen dne soutěžní komisí dne 5.3.2014
Ředitel závodu
Miroslav Hrubý

Hlavní rozhodčí
Oldřich Vlach

