ROZPIS
Mistrovství a Veteraniáda ČR štafet 2016
Mistrovství a Veteraniáda ČR klubů 2016
Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 2016
(Český pohár štafet, Česká liga klubů)
na klasické trati 2013

Pořádají orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Jiskra Nový Bor
Datum:
sobota 8. října 2016 – štafety
neděle 9. října 2016 – kluby a oblastní výběry žactva
Typ závodu:
sobota - jednorázový denní závod tříčlenných štafet s pevným pořadím kontrol
neděle - jednorázový denní závod pěti až osmičlenných štafet s pevným pořadím kontrol
Centrum:
Dolní Prysk, louka u hřbitova
povinný příjezd bude značený ze silnice č. 13 mezi Českou Kamenicí a Kamenickým
Šenovem
Parkování:
osobní auta na louce 750m od centra (poplatek 50 Kč za oba dny); autobusy vysadí
závodníky 150m od centra a odjedou zaparkovat dle pokynů pořadatele (bez poplatku)
Prezentace:
sobota 8. října 2016 od 09:00 do 10:00 hod. v centru (kluby, které mají v pořádku
platby a nepožadují změny, si mohou vyzvednout startovní čísla do 10.30 hod)
neděle 9. října 2016 od 08:00 do 08:30 hod. v centru
Kategorie:

Mistrovství ČR štafet (Český pohár štafet, Česká liga klubů): D18, D21, H18, H21
Veteraniáda ČR štafet:
D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180
veřejný závod štafet:
D14, H14, DH12 (bez omezení pohlaví)
MIX (bez omezení věku a pohlaví)

Mistrovství ČR klubů (Česká liga klubů):
Dospělí, Dorost
Mistrovství ČR oblastních výběrů:
Žactvo
Veteraniáda ČR klubů:
DH175, DH225, DH275, DH300
Veřejný závod: MIX (5-ti členné bez rozdílu věku, pohlaví a klubové příslušnosti)
MIX žáci (5-ti členné do 14let, bez rozdílu pohlaví a klubové příslušnosti)
Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS
Právo startu:
Mistrovství ČR - dle Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů sekce OB ČSOS 2016
Veteraniáda ČR a veřejný závod - bez omezení
Přihlášky:
do úterý 27. 9. 2016 prostřednictvím systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/),
přihlášky po termínu pouze e-mailem jen dle možností pořadatele a za zvýšený vklad o
100 %.
Vklady, platby:
štafety: DH12, D14, H14, MIX 360,- Kč
kluby: dospělí, dorost
1220,- Kč
D180, H180
480,- Kč
žactvo
800,- Kč
Ostatní
570,- Kč
DH175, DH225, DH275 850,- Kč
DH300, MIX
750,- Kč
půjčovné SI čipu
40,- Kč / den
MIX žáci
500,- Kč
Štafety s právem startu a družstva klubů registrovaných v ČSOS a přihlášené v
řádném termínu do mistrovských kategorií dorostu (D18, H18, dorost) vklad
neplatí. Za neregistrovaný (zahraniční) dorost připočtěte vklad jednou částkou v ORISu
v doplňkových službách (položka „vklad dorost mimo ČSOS“).
Veškeré platby zasílejte na účet OK Jiskra Nový Bor číslo 2300197975/2010
(FIO banka, a.s.) variabilní symbol: 10XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.
Přihlášky neuhrazené do 30.9.2016 budou posuzovány jako podané po termínu a tedy za
zvýšený vklad.
Soupisky:
štafety - do pátku 7.10.2016 do 20:00 přes ORIS
kluby - do soboty 8.10.2016 do 20:00 přes ORIS
Informace:
http://www.ok-bor.cz/mcr2016; e-mail orienteering@ok-bor.cz nebo
+420 606 733 349 (Beránek Miroslav)
Start 00:
sobota 8. října 2016 11:00 ve vlnách
neděle 9. října 2016 09:00 ve vlnách

Mapa:

1:10 000, E = 5 m; rozměr A4, mapový klíč ISOM 2000; stav léto 2016; upravena
vodovzdorně; autor Jaroslav Lamač
Systém ražení:
elektronický – SportIdent, jeden SI-čip nesmí být v jeden den použit dvakrát
Terén:
kopcovitý, členitý, s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů, porosty
místy hůře průchodné, středně hustá síť cest.
Ubytování:
pořadatel nabízí ubytování a případné stravování v rozsahu a za ceny uvedené v systému
ORIS, prostřednictvím kterého je nutno ubytování objednávat; objednané ubytování je
nutno uhradit převodem spolu se startovným a ve stejném termínu, bez zaplacení není
objednávka platná
Protesty:
písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího; adresa pro zaslání protestu
proti oficiálním výsledkům – Tomáš Vácha, Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor.
Předpis:
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2016.
Vzdálenosti:
centrum – start (cíl)
0m
parkování osobních vozů – centrum 750 m
výstup autobus – centrum
150 m
Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu. Závody se konají v CHKO Lužické hory, přizpůsobte tomu veškeré svoje jednání a
chování (zejména respektujte zákaz výjezdu vozidel mimo veřejnou komunikaci a tudíž
nutnost parkování pouze na louce schválené Správou CHKO).
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
Beránek Miroslav R2
hlavní rozhodčí
Vácha Tomáš R1
stavitelé tratí
Karvánek Petr R1 - sobota
Krejčí Jaroslav R2 - neděle
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 10.6.2016.
Partneři závodu:

