ROZPIS

5. závodu JČ žebříčku 2017
Pořadatel:

Spolek orientačních sportů Strakonice - CST

Datum:

28. května 2017 – neděle

Místo konání:

Láz(mezi obcemi Radomyšl a Sedlice, GPS:49.3458000N, 13.9261000E)

Shromaždiště:

náves, též centrum závodu.

Klasifikace závodu:

jednorázový závod jednotlivců – oblastní přebor na klasické trati
Náborový závod pro příchozí.
Závod je zařazen do soutěží Jč. oblastního žebříčku a Rankingu s koef. 1.02

Kategorie:

D10; D12; D14; D16; D18; D20; D21;D21K; D35; D45; D55; D65
H10; H12; H14; H16; H18; H20; H21;H21K; H35; H45; H55; H65
HDR (rodiče s dětmi);P (příchozí)
HF (hoši-fáborky); DF (dívky-fáborky)

Omezení účasti:

není stanoveno. Startují všichni závodnici, kteří se přihlásí v souladu
s rozpisem závodu.

Informace:

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3823
e-mail: vaclav.pelc@atlas.cz

Přihlášky:

- prostřednictvím ORIS nejpozději do pondělí22.5.2017
(druhý termín do 25.5.2017 s 50% přirážkou)
- ve výjimečných případech e-mailem v povinném formátu podle
Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS na adresu: vaclav.pelc@atlas.cz
předmět: PRIHLASKA. Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Přihlášky po termínu a na místě prezentace budou přijaty podle možností
pořadatele za dvojnásobný vklad.

Startovné:

HD 16-65
90,- Kč
žactvo
50,- Kč
náborové tratě
50,- Kč
půjčovné SI
30,- Kč - při ztrátě 750.- Kč
vklady jsou uváděny po realizaci slevy pro členy ČSOS

Úhrada vkladů:

vklady budou vybírány při prezentaci v plném rozsahu přihlášky za celýoddíl
vklad můžete zasílat na účet 2500607481/2010, kde VS je číslo oddílu dle
adresáře ČSOS a do poznámky pro příjemce pište název oddílu.

Prezentace:

09:15 - 10:30 hodin v centru závodu.

Vzdálenosti:

parkoviště : do200 m
centrum - start: do 1300 m
cíl – centrum: do 1300 m

Způsob startu:

intervalový

Čas startu 00:

11:00 hodin

Mapa:

Trubný vrch II; 1:10000; E = 5 m; stav 4/2017; nové prostory!!!

Občerstvení:

v cíli – voda nebo limonáda

Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu Jihočeského krajského svazu ČSOS pro rok
2017pro klasickou trať

Systém ražení:

elektronický systém Sportident (SI), požadavek na zapůjčení čipu SI
uveďtev přihlášce.

Předpis:

závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Protesty:

písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu

Parkování:

v obci Láz v přilehlých uličkách k návsi

Funkcionáři závodu: ředitelka závodu:
hlavní rozhodčí:
stavba tratí:

Ukázka mapy:

Ve Strakonicích 20.března 2017

Pavla Pelcová
Ivo Šafařík
Václav Pelc

