Skalní OB v Tisé
“tak trochu jiné závody“

ROZPIS
Datum a místo konání:
Centrum:
Pořádající subjekt:

sobota a neděle 27.-28.8. 2016
Tisá
KOB Děčín

Typ závodu:

4 etapový pěší denní orientační závod jednotlivců s pevným pořadím
kontrol:
sobota 27.8. dopoledne E1 + odpoledne E2
neděle 28.8. dopoledne E3 + odpoledne E4
Pro všechny etapy platí délka sprintu a čas krátké trati.

Závodní tratě (kategorie):
Černá:
Červená:
Modrá:
Zelená:
Fialová:

obtížná, delší (chlapi, ambiciózní ženy)
obtížná, zkrácená (ženy, mladší veteráni)
obtížná, kratší (dorost, starší veteráni)
středně obtížná, kratší (děti)
jednoduchá – nábor+příchozí

Hlaste se tam, kam uznáte za vhodné.
Způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky: výhradně přes systém Oris
Výše vkladu řádný
termín: do 1.8.16
1E = 100 Kč
4E = 400 Kč

Výše vkladu 2.
termín: do 22.8.16
1E = 150 Kč
4E = 600 Kč

Výše vkladu od:
23.8.16
1E = 200 Kč
4E = 800 Kč

Způsob úhrady: pouze převodem na účet č. 2800387038/2010
VS=číslo klubu dle ČSOS
Zapůjčení SI-čipu: 50,-Kč / ks / E
V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu náhrada 750Kč/čip

Počet účastníků omezen na 300, bez zaplacení není přihláška
platná!
Místo a čas prezentace: 27. 8. 2016 od 8:00 hod. v centru závodů
Vzdálenosti:

centrum - start/cíl všech etap do 1,5 km

Ubytování:

pořadatel nezajišťuje, ale doporučuje Kemp pod Císařem v Ostrově

Parkování:

na veřejných parkovištích, možný výběr parkovného

Omezení běžeckého obutí: ! hřeby zakázány !

Popis terénu:

pískovcové skalní město + okolí

Mapy:

různá měřítka od 1:2 000 do 1:4 000, E=5 m, stav 08/2016, ISSOM,
mapoval Z.Sokolář, J. Drbal, tisk laser, mapy nebudou vodovzdorně
upraveny

Čas startu 00 a způsob startu: E1- 10:00 hod., E2- 16:00 hod.
E3 - 9:00 hod., E4 - 15:00 hod., start průběžný a volný – tj. na
krabičku
Limit:

do času sběru kontrol (E1: 12:30 hod. – E2: 18:30hod. – E3: 11:30 hod.
– E4: 17:30 hod.)

Systém ražení:

SportIdent

Mytí, WC:

v centru

Vyhlášení vítězů:

v neděli 28.8. v 17:30 hod. v centru, celkové za 4E

Stravování:

nebude zajišťováno, využijte restaurace v okolí

Doplňující informace:

Závodníci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí.
První pomoc v centru.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se
souhlasem ředitele závodu.
Další informace na stránce závodů v Orisu

Protesty:

Písemně hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč během závodu.

Hlavní funkcionáři:
ředitel závodů – Jiří Martan
hlavní rozhodčí – Vladislav Nehasil E1+E2, Jiří Martan E3+E4
stavba tratí – Jiří Martan E1+E2, Vladislav Nehasil E3+E4

