ROZPIS
2. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
Oblastní přebor na krátké trati
závod Rankingu s koeficientem 1.02
veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu
Datum:
sobota 9. dubna 2016
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů  Valašská oblast
Pořádající subjekt:
Spolek OB Vizovice, z.s. VIC
Centrum:
Vizovice, Rybárna 49.2282222N, 17.8584108E (
www.rybarnavizovice.cz
)
Prezentace:
od 8:30 do 9:30
Start 00:
v 10:00 hod. 
 intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P  libovolný start)
Druh závodu:
závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
DH10N
 fáborkováná trať
HDR
 fáborkovaná trať  rodiče s dětmi  libovolný start
P
 jednoduchá trať pro příchozí délka cca 2 km  libovolný start
T
 normální trať pro příchozí délka cca 3 km  intervalový start
Předpokládané časy vítězů:
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti
Funkcionáři:
ředitel závodu – Martin MAREK
hlavní rozhodčí – Marek KŮSTKA
stavitel tratí – Karel KRŠÁK
Přihlášky:
do středy 6. dubna 2016 do 23:59
pozdější přihlášky 200 % vkladu (mimo kategorie HDR, P a T)
Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém ORIS, případně emailem na adresu
prihlasky@obvizovice.cz (nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, případně
požadavek na zapůjčení). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply).
Vklady:
kat. HD1014, HD10N, HDR, P, T  50, Kč
ostatní kategorie  90, Kč
půjčovné SI čipu  40, Kč (mimo žactvo a příchozí)
Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci, případně v termínu přihlášek na účet
2100036181/2010 u Fio banka, a.s., jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOS.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou
zveřejněny na www stránkách závodu.
Občerstvení:

V areálu bude otevřen stánek se základním občerstvením.
Systém ražení:
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení čipu na
prezentaci. Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. Možnost použít čipy 5, 6, 8, 9, 10,
11. generace. V případě ztráty čipu budeme vybírat 800, Kč.
Vzdálenosti:
parkoviště  centrum 200900 metrů (dbejte pokynů pořadatelů)
centrum  start – cca 1.500 metrů
centrum  cíl – cca 1.500 metrů
Terén:
Podhorský les valašského charakteru, porostově pestrý terén. Poslední mapa tohoto prostoru byla
z roku 1987 (Výpusta). Doporučujeme důkladné tejpování.
Mapa:
Výpusta 2016, 1:10.000, E=5m, stav prosinec 2015, mapový klíč ISOM, formát A4
Informace:
www stránky závodu  
www.obvizovice.cz
Vyhlášení:
cca v 13:00 v centru závodů
Upozornění:
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu. Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů  dbejte značení a pokynů
pořadatelů.
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200, Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro
písemné protesty: OB Vizovice, občanské sdružení, Vizovice, 3. května 1280, PSČ 763 12.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.

Ve Vizovicích dne 6. března 2016

Martin Marek v.r.  ředitel závodu
Marek Kůstka v.r. – hlavní rozhodčí

