Středočeský svaz orientačních sportů

SPOLEČNÝ ROZPIS
Závodů Středočeské a Pražské oblasti na klasické trati (So) a krátké trati (Ne)
5. a 6. závod Manufaktura podzimního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18)
Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - 75)
Závod celostátního Rankingu 2016 s koeficientem 1,00 (v kat. DH21)
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu

POŘADATEL

OK Kamenice, z.s.

DATUM

Sobota 22.10.2016

Neděle 23.10.2016

SHROMAŽDIŠTĚ

Hájetínská louka mezi obcemi Radlík a
Nechánice

Louka v obci Ládví – Liliová ulice

GPS: Loc: 49.9138039N, 14.5208494E

GPS: Loc: 49.8951817N, 14.6099094E

TYP ZÁVODU

Klasická trať, intervalový start

Krátká trať, intervalový start

KATEGORIE

D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75, H10L, H10, H12,
H14, H16, H18, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75 , HDR (rodiče s dětmi), tréninkové
tratě T3 a T5, P – jednoduchá příchozí trať pro začátečníky
V sobotním závodě budou kategorie DH35 a DH45 rozděleny na podkategorie L a K
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking
Podkategorie H21L a D21L do 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R
a A (HD 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet

MAPA

Lib(p)ovka
stav – srpen 2016, rozměr A4,
měřítko 1:10.000 pro všechny kategorie,
e=5m
mapa vodovzdorně upravena
Použitý mapový klíč ISOM2000
Autoři mapy: Vojtěch Kettner, Tomáš Rusý,
Ondřej Semík

Valnovka
stav – podzim 2012, revize 2016, rozměr A4,
měřítko 1:10.000 pro všechny kategorie,
e=5m
mapa vodovzdorně upravena
Použitý mapový klíč ISOM2000
Autor mapy: Roman Horký.

TERÉN

Zvlněný, izolované terénní detaily, ojediněle
kameny a skalky. Místy podrost. Ve středu
mapy nepřístupný vojenský areál

Zvlněný, na východním okraji kopcovitý,
bohatý na porostové a místy terénní detaily.

RAŽENÍ

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci.
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu
vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do
políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí
jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu.

POPISY KONTROL

Budou k dispozici na prezentaci.

PREZENTACE

8.30 – 9.30

8.30 – 9.30

START

00 = 10:00
po modrobílých fáborkách.

00 = 10:00
po modrobílých fáborkách

VZDÁLENOSTI

Shromaždiště – Centrum 0m
Centrum – Start do 500 m
Centrum – Cíl 0 m

Shromaždiště – Centrum 200m
Centrum – Start do 500 m
Centrum – Cíl 0m

DOPRAVA

Individuální: Auta - parkování na pronajaté
louce na shromaždišti. Příjezd bude značen
od Radlíku a Sulic.

Individuální: Auta - parkování na pronajaté
louce v obci Ládví, příjezd ze staré
benešovské do ulice Liliová.

Zákaz parkování v obci mimo vyhrazené parkoviště. Poplatek za parkovné 20,- Kč/den.
PŘÍHLÁŠKY

VKLADY

Do úterý 18.10.2016 23:59 pomocí el. přihláškového systému ORIS nebo na email
prihlasky@okkamenice.cz (rozhodující je datum doručení přihlášky). Přihláška e-mailem je
přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS.
Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo
požadavek na zapůjčení (půjčovné 40 Kč/čip). Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce
nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží. Od nečlenů ČSOB může být proti zapůjčení
čipu vyžadována záloha 700 Kč.
Kategorie
řádný
po termínu
DH-10 a DH-10L,
60 Kč
60Kč
HDR, Příchozí P3
DH-12, 14, 65, 75
60 Kč
90 Kč
Trénink T3 a T6
100 Kč
100 Kč
Ostatní
100 Kč
150 Kč
- vklad je možné uhradit na účet OK KAMENICE, bankovní spojení 115-1750400227/0100,
jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOB, nebo v hotovosti při
prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma

ČASOVÝ LIMIT

180 minut

OBČERSTVENÍ

Voda se šťávou v cíli, občerstvení ve stáncích na shromaždišti.

WC

Mobilní WC

VÝSLEDKY

Vyhlášení výsledků pro kategorie děti a žactvo ve 13 hodin

JURY ZÁVODU

Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu

PROTESTY

K rukám hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodů: Petr Valášek, R2
Hlavní rozhodčí: Přemysl Prášek, R3
Stavitel tratí: Sobota – Martin Škvor, R2; Neděle – František Pašek, R2

120 minut

