Rozpis
O pohár města Ivančice
Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda JMK na krátké trati
3. závod Jihomoravské ligy
4. závod Ligy Vysočiny
Pořádající orgán : Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů
Pořádající subjekt : BBM - BETA URSUS orienteering
Datum : sobota 29. dubna 2017
Centrum závodů : Ivančice, výletiště pod Rénou – (GPS 49.0977597N, 16.3881267E)
Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
Kategorie : dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti.
Žactvo: D/H 10, 12, 14
Dorost: D/H 16, 18
Dospělí: D/H 21, 35, 45, 55, H65
Veřejný závod: D/H 10N, 21D, HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí)
Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem
Jihomoravské oblasti.
Pro účely postupu na M-ČR na krátké trati budou v rámci kategorií D21 a H21
samostatně vyhodnoceny kategorie D20 a H20.
Prezentace : v centru od 8.45 do 9.45 hod
Start 00 : 10.30 hod, intervalový
Přihlášky : do 24.4.2017, do 23:59
poté již přihlášky dle možností pořadatele e-mailem nebo na prezentaci za vklad
zvýšený o 100%
Přihlášky provádějte pomocí ORISu na stránce http://oris.orientacnisporty.cz
Pouze neregistrovaní závodníci mohou zaslat přihlášku přímo e-mailem na adresu:
martin.kunz@centrum.cz (přihláška je platná po obdržení odpovědi).
Přihlášky musí být v povinném formátu ČSOS.
V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu, případně požadavky na startovní
čas. Změny při prezentaci nebudou možné!
Vklady : pro řádný přihlašovací termín:
Žactvo, HDR
40,- Kč
Ostatní kategorie
80,- Kč
Půjčovné SI čipů
40,- Kč
Přihlášky do kategorií P, HDR za základní startovné až do okamžiku uzavření prezentace.
Způsob úhrady : v hotovosti při prezentaci, případně do 26.4.2017 na účet :
Číslo účtu :
300 000 2536 / 8040
Banka :
Oberbank AG
Var. symbol :
XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS
Mapy : 1:10 000, E=5m pro všechny kategorie
Mapy jsou vytvořeny dle platného mapového klíče ISOM 2000, stav květen 2016, revize
duben 2017, rozměr A4, pro všechny kategorie mapy vodovzdorně upraveny.
mapovali : Jan Drbal, Pavel Ptáček

Terén : Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 200-320 m n.m., středně hustá síť komunikací,
převážně listnatý les s minimem podrostu, ve svazích s výskytem skalek a kamenů.
Vzdálenosti : parkoviště – centrum = 100 - 700m
centrum – start = do 1 500 m
cíl – centrum = 0 m
Ražení : všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SPORTident (SI).
V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 800,-Kč.
Informace o závodě : na stránce závodu http://www.betaursus.cz/p/jml-2017.html
Pavel Ptáček, tel. 603 255 926
Parkování : na přilehlých komunikacích v obci - dle pokynů pořadatelů
Stravování : V centru závodu bude otevřena restaurace s bohatým výběrem občerstvení
Pravidla : závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti a
Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti.
Protesty : písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:
Pavel Ptáček, Na rybníkách 226, 664 46 Silůvky
Hlavní funkcionáři : ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Pavel Ptáček st., R2
Pavel Ptáček ml., R3
Martin Kunz, R3

Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se
souhlasem ředitele.

Pavel Ptáček st.
ředitel závodu

Pavel Ptáček ml.
hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Jihomoravské oblasti dne 27. března 2017.

