
ROZPIS

41. ročník závodu Štít města Sokolova
12. a 13. závod závodu oblastní soutěže – západ

Oblastní přebor na klasické trati
závody zařazené do rankingu s koef. 1,00

Datum :        27. - 28. 5.  2017
 
Pořadatel :    KOB Baník Sokolov
 
Centrum :     Šindelová - fotbalové hřiště
 
Program : sobota 27.5. krátká trať, 12. OŽ, start 00 : 13:00, intervalový start

nedělě 28.5. klasická trať – oblastní přebor, 13. OŽ, start 00 : 10:00, intervalový start

Mapy : Favorit 2016, Teich 2016, Skřiváň 2016, 1:10000, 5m, bude upřesněno v pokynech 
mapy nebudou vodovzdorně upraveny

Terén : bažinatý, zarostlý, místy kamenitý, seversky Šindelovský, hustší síť komunikací
 
Kategorie :    H,D - 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, HD10L, HDR, P, T 

H,D20 – pro OP klasika (neděle)
                HD10L – linie po fáborkách, HDR – s doprovodem po fáborkách

P – příchozí, T- tréninková
 

Prezentace :  sobota 27.5. 10:30 – 11:30
nedělě 28.5.   8:30 –   9:15

Vzdálenosti : parkování – centrum v místě
starty a cíle budou dosažitelné pěšky, vzdálenosti budou upřesněny později

 
Přihlášky :    základní do 21.5.2017 pomocí systému ORIS (ORISid: 3817 a 3822)

neregistrovaní nebo vyjímečně emailem na k.pilar@centrum.cz
 
Startovné :    HD10L, HDR, P,T HD10-14, 65 ostatní

     30       50                           70       /   cena za 1 závod

později dle možností pořadatele za dvojnásobné základní startovné (mimo HD10L a HDR, P a T)
splatné v termínu přihlášek na účet  0861618339/0800,  VS – 99XXXX, kde XXXX je číslo klubu      

 kluby ZČO mohou zaplatit u prezentace

Ubytování :  tělocvična ve škole v Sokolově - 70,- Kč ze soboty na neděli
přihlášky k ubytování zadávejte v rámci nedělního závodu (ORISid: 3822)
poplatky za ubytování splatné se startovným
v případě příznivého počasí možno stanovat ze soboty na neděli v centru – cena 50,- Kč 

– bude upřesněno v týdnu před konáním závodů, hlásit se bude případně až na místě

Občerstvení : v campu tradiční domácí bufáč se standardním sortimentem
 
Ražení :       elektronické Sport Ident, požadavek na zapůjčení čipu uvést v přihlášce, půjčovné 20,- Kč/závod

za ztrátu čipu bude účtováno 800Kč. 

Předpis : pro závody platí platná pravidla OB a řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ZČO

Informace : na http://obsokolov.cz/ nebo u některého z činovníků

Bafíci :       ředitel závodů: K. Rambousek ml.
               hl. rozhodčí: K. Pilař
  stavitel tratí: K. Rambousek st.



ROZPIS
        
DĚKUJEME:

 Akce je realizována za podpory města Sokolova


