
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast
SKOB KOBRA VSETÍN - oddíl orientačního běhu

  
          .........     Rozpis na 9. OŽ  Valašské oblasti na krátké trati  …......

Datum: Sobota 24. 9. 2016

Centrum: Restaurace PEPE  Vsetín; GPS: 49.3253022N, 17.9821956E

Druh závodu:               Závod oblastního žebříčku na klasické trati Rankingu s koeficientem 1 a veřejný závod OB.

Kategorie: D/H - 10C, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, H65, HD10N
HDR - fáborkovaná trať (rodiče s dětmi),  P - jednoduchá trať, cca 2,5 km, libovolný start, 
T- tréninková trať, cca 3 km, intervalový start.

Parkování: V okolí restaurace do 100m od centra závodů. Dle pokynů pořadatelů.

Možnost převlékání: Ve vlastních stanových tunelech na určené ploše  za firmou Glasservis a ve vlastních vozech.

Přihlášky: Do 18. 9. 2016, 23h 59min prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS,
výjimečně e-mailem na adresu: vmalinak@volny.cz. Přihlášku považujte za přijatou pouze po 
obdržení reply. Přihlášky zasílejte v povinném formátu ČSOS. 
Pozdní přihlášky za dvojnásobný vklad. Přihlášky na místě pouze dle možnosti pořadatele. 
Kategorie P a HDR – základní vklad i u prezentace.

Vklady:                 Budou splatné při prezentaci v následující výši:
              žáci 50,- Kč
              dospělí 90,- Kč
              půjčovné SI 40,- Kč – žactvo do HD14 a HDR půjčovné neplatí.
              Za ztrátu SI čipů jsme nuceni vybírat 800,- Kč!!!

Číslo účtu: 153481618/0300, VS=13xxxx (kde xxxx je číslo klubu v Adresáři ČSOS)

Mapa: Sýkorník, 1:10 000, E = 5 m, stav: květen 2016,
                                          mapový klíč ISOM2000, velikost: A4

autor: Tomáš Bubela. Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:                            Typicky Valašský, kopcovitý, místy kamenitý, sezónní podrost. Doporučujeme tejpovat. 

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent.
                                   
Prezentace: V centru závodu od 830 do 930  hodin. Oddíly, které nebudou mít změny od  930 do 100 0 hodin.

Start:                   Intervalový: 00 = 1000 hodin. Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase po dohodě se 
startérem.

Vzdálenosti: Centrum – Start: 800m – modrobílé fáborky
Centrum – Cíl:   300m

Časy vítězů: Dle soutěžního řádu Valašské oblasti

Občerstvení:       Po doběhu v cíli voda. Restaurace bude v provozu se standardním jídelním lístkem.

Vyhlášení výsledků:        První tři závodníci v žákovských a hlavních kategoriích obdrží diplomy a drobné věcné ceny. U 
ostatních kategorií jen vítězové. 

Informace o závodu: Na internetové stránce SKOB Kobra Vsetín – www.kobravs.com

Protesty:              Písemné protesty doložené 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu závodu. 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti. Závodníci
startují na vlastní nebezpečí.

Stavitel tratí: Jan Panovec  R3

                         Vladimír Hrbas R3                                    Radim Žemlík R3
                            ředitel závodu     hlavní rozhodčí
                       mobil:  606 765 999                                                        mobil: 737 978 332
                   e-mail: hrbasv@seznam.cz                                    e-mail: radimzemlik@centrum.cz   
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