ROZPIS
4. ročník obnoveného závodu WestCup,
15. a 16. závod OŽ,
Datum:

(25.)26.8-28.8.2016

Pořádající orgán:

krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje

Pořádající subjekt:

OB Nejdek

Druh závodu:
ČT – 25.8. - od 12:00 - trénink
PÁ – 26.8. - 16:30 – E1 - midl
SO – 27.8. - 11:00 – E2 - klasická trať – 15.OŽ
SO – 27.8. - odpoledne můžete absolvovat trénink, nebo vyrazit na výlety
SO – 27.8 - 21:00 – Noční mišmaš
NE – 28.8. - 10:00 – E3 - klasická trať,volné pořadí (FREE ORDER) – 16.OŽ
( pro HDR,H10L, D10, H10 a P3 je pořadí pevné )
Centrum:

Nejdek, Vysoká Jedle - https://mapy.cz/s/yvKV

Kategorie: D10C, D12B, D14B, D16B, D18B, D21B, D35C, D45C, D55C,D65C
H10C, H12B, H14B, H16B, H18B, H21B, H35C, H45C, H55C, H65C
HD10L (jen děti - fáborky), HDR (děti + doprovod)
P3 – pro příchozí cca 3km, T5 - tréninková cca 5 km
HDR,P3 a T5 mají start ve vymezeném čase na startovací krabičku
pro noční:
H14-16, D14-16, H45-, D45-, H18-35, D18-35, MIX1-začátečníci, MIX2
Délky tratí: časy vítězů budou odpovídat směrným časům dle Soutěžního řádu ZČO
Přihlášky:

přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/
Vyjímečně na email obnej@email.cz
přihláška je přijata ve chvíli obdržení odpovědi
1. termín přihlášek do 16.8. 2016
2. termín přihlášek do 21.8. 2016
Přihlášky na místě za cenu druhého termínu, pouze v omezené míře do počtu volných vakantů.
Změna kategorie po 21.8.2016 bude zpoplatněna 30,- Kč.

Vklady:
STARTOVNÉ A
POPLATKY v Kč

přihláška doručená do
21.8.2016

přihláška doručená do 16.8.2016
3 etapy 1. etapa 2. etapa 3. etapa 3 etapy
1 etapa pro ZČO
H16-55, D16-55
260
120
100
100
490
170
*
H/D10-14,H/D65
190
90
90
90
360
120
**
3 etapy
3 etapy
1 etapa
1 etapa
P3,T5
150
150
60
60
HDR,HD10L
110
110
40
40
noční závod
50
50
tréninková mapa
10
10
půjčovné SI čipu
60
60
20
***
20
Parkování / auto
60
60
20
20
Kemp / os
200/čt-ne
350/čt-ne
120/noc
90/noc
Tělocvična / os
200/čt-ne
350/čt-ne
120/noc
90/noc
Postel A
350/čt-ne
Postel B
300/čt-ne
* pro závodníky klasifikované v OŽ ZČO přihlášené v 1. termínu pouze na etapy 2 nebo 3, platí cena za 2. nebo 3. etapu 70,** pro závodníky klasifikované v OŽ ZČO přihlášené v 1. termínu pouze na etapy 2 nebo 3, platí cena za 2. nebo 3. etapu 50,*** při zapůjčení na místě cena 100/40 a jen do vyčerpání volných čipů

Protesty:

s vkladem 100,- u hlavního rozhodčího závodu

Platby:

předem na účet č: 19-6937170217/0100, VS - číslo oddílu z adresá ře ČSOS
VYJÍMEČNĚ v hotovosti u prezentace.
Platby za závodníky odhlášené po 21.8.2016 se nevrací.

Prezentace: v centru
ČT 16:00-19:00 – tréninkové mapky budou k dispozici od 12:00
PÁ 10:00-15:30
SO 9:00-10:00, 18:00-20:00
NE 8:30-9:30
Vzdálenosti: Centrum=kemp - parkoviště – 850m
Starty : do 1 km
Cíle : předpoklad v centru
Trénink : do 2,5 km – možno spojit s koupáním v přehradě
Start:

PÁ 16:30
SO 11:00, 21:00
NE 10:00

Mapa:

„Vysoká Jedle“, 1:10 000.
Nově zmapovaný prostor.
Prostor využit zatím jen pro LOB a Rogaining
Stará mapa LOB : http://goo.gl/hqmaQw

Terén:

Horský. Zvlněný až kopcovitý.
Převážně lesy a paseky.
Střední hustota cest.
Ojediněle podmáčený.

Ražení:

Sportident (jednotky kompatibilní s novými čipy řady 8 a 9).

Ubytování: V provizorním kempu v centru závodu.
V tělocvičně a klubovně OB v Nejdku.
Na postelích v centru závodu (ve stylu ubytovny), kuchyně nebude k dispozic.
v budově A jsou 3 pokoje a sociální zařízení – 7,5,13 lůžek
v budově B jsou 2 pokoje – 9,5 lůžek
Další možnosti ubytování : hotel Anna Nejdek centrum – sleva pro závodníky: josef.nadenicek@seznam.cz,
www.booking.com, www.hrs.com, www.hotel.cz, www.levneubytovani.cz
internát školy v Nejdku od 200,-Kč lůžko: http://www.sosnejdek.cz/index.php?
option=com_content&view=article&id=125&Itemid=140#.V3Fwp_mLTIU
Vyhlášení: vždy co nejdříve po uzavření závodu
E1 a E2 vyhlašujeme první 3 v každé kategorii. Po 3.etapě se vyhlásí první 3 v
celkovém pořadí. V HDR budou odměněny všichni bez ohledu na pořadí. Pro vítězné
závodníky ostatních kategorií jsou připraveny medaile, diplomy poháry a věcné ceny.
Noční vyhlásíme po nedělním závodě.
I letos pokračujeme v loňské soutěži o putovní pohár pro nejúspěšnější oddíl.
Doplňkové služby:
školka pro nejmenší ratolesti, otevřená vždy po dobu trvání hlavních závodů (E1,E2,E3)
Občerstvení v centru závodu nám letos zajistí - http://restauracekukacka.cz/
Pitná voda zdarma. :-)
V centru malý rybník na koupání.
Upozornění:
Ubytovámí v budovách v centru je možno odhlásit do 16.8.2016. Při odhláškách po tomto datu se již
poplatek za ubytování nevrací. Záměna osoby je možná.
Cesta od parkoviště do centra (kempu) bude od ukončení prezentace v pátek do konce závodů pro
automobily uzavřena. Ve čtvrtek je možno zajet do centra k vyložení kempovacích potřeb, všechna
vozidla musí do večera centrum závodů opustit. V pátek bude umožněn vjezd do kempu určitému
počtu vozidel najednou. Pokud se vozidlo vrátí na parkoviště, bude moci do kempu najet další.
Kontakty:

http:\\westcup.nejdek.net
email: obnej@email.cz

Předpis:

platná pravidla OB, Soutěžní řád a Prováděcí pokyny ZČO.

Pořadatelé: ředitel závodů: Alexander Mareš
hlavní rozhodčí: A.Mareš R3
stavitelé: PÁ – J.Nádeníček
SO den – J.Zieba R3
SO noc – A.Mareš R3
NE – J.Zieba R3
Za pořádající oddíl: Alexander Mareš

Naši partneři :

