
Datum:
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Druh závodu:

24.6. - 5. SŽ - závod Sprintového poháru ZČO

Centrum: SO krátká - Chvojkovský mlýn (50°2´55.741"N, 13°24´45.710"E)

NE klasika - Chvojkovský mlýn (50°2´55.741"N, 13°24´45.710"E)
Kategorie:

Délky tratí:
Přihlášky:

Vklady: 1 závod 1 noc
40,- 90,-
50,- 1 noc
70,- 100,-
20,- 50,-

90,-
105,-

Naše typy:

Platby:

Prezence:

do DH-14. V ostatních kategoriích pouze vítězové.

HD 10-14, HD65

R  O  Z  P  I  S

HD10L (jen děti - fáborky), HDR (děti + doprovod), P (příchozí)

do 15.6.2017 - přes přihlašovací systém ORIS.

vklad

v povinném formátu ČSOS (přihláška je přijata po obdržení potvrzení).

Odhlášky po termínu přihlášek řešte výhradně přes uvedený e-mail !!

Vyjímka e-mail: oz@kometakrl.cz, předmět "Přihláška xxxx" (zkratka),

vklad

Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné !!

tělocvična

krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje
KOMETA Kralovice z.s., oddíl orientačního běhu
24.6. - 14. OŽ - Oblastní žebříček KRÁTKÁ TRAŤ

SO sprint - Kralovice, Sport-kemp (49°58´59.273"N, 13°28´14.817"E)

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65

1 stan
vklad

HD10L, HDR, P

14. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Chvojkovský mlýn

15. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Chvojkovský mlýn

5. SŽ - závod sprintového poháru ZČO - Kralovice

ostatní

25.6. - 15. OŽ - Oblastní žebříček KLASICKÁ TRAŤ
Oceněni budou první tři závodníci v každém závodě a každé kategorii

časy vítězů odpovídají směrným časům dle Soutěžního řádu ZČO.

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65

Oblastní žebříček - KRÁTKÁ TRAŤ, ranking s koef. 1,0

24. - 25.června 2017

° 24.6. Kralovická pouť s bohatým programem, stánky a kolotoči,

° v blízkém okolí Mariánská Týnice, zámek Manětín, mini ZOO Plasy,

za startovné, čipy a ubytování v tělocvičně posílejte bezhotovostně
na účet č. 2201061589/6210 vedený u mBank s VS 17xxxx (kde

v centru Chvojkovský mlýn SO = 8.00 - 9.00 hod., NE = 8.30 - 9.00 hod..

Oblastní žebříček - KLASICKÁ TRAŤ, ranking s koef. 1,0

půjčení SI dítě 3 - 12 let +
mládež 12 - 18 let +
dospělí nad 18 let +

xxxx je číslo oddílu). Úhrady je možné také provést až u prezence.

POZOR - na sprint je povinný příjezd od Chvojkovského mlýna do centra
Sport-kemp po silnici č. 2062 (Potvorov, Sedlec, Mariánský Týnec) !!!

mimo tradičně 3 kvalitních závodů, které připravuje oddíl KOMETA

° v areálu Ch. mlýn bazén, dětské hřiště, ohniště na opékání buřtů, 



Vzdálenosti:

Start:

Terén:

Mapa:

Ražení:
Parkování:

Ubytování:

Mytí + WC:

Vyhlášení výsl.:

Občerstvení:

Kontakty:

Předpis:

Objednávky u p. Roma, tel. 737753413, www.sportkemp.wz.cz 

v centru SO SŽ - stánek v kempu s občerstvením (jídlo, pití, pochutiny).

http://www.kometakrl.cz/; e-mail: oz@kometakrl.cz; a také telefonicky

spacáku (zajišťujeme SO/NE, sprchy, WC). Nutno uvést v přihlášce. 

i v chatkách (kapacita cca 85 míst). Ceny a podrobnosti naleznete přímo
na www.chvojkovskymlyn.cz a objednávky je nutné posílat přímo na pí. 
Kolářovou tel. 602402116 (do vyprodání), chvojkovsky.mlyn@seznam.cz
Stany: Chvojkovský mlýn na okraji arálu (kapacita cca 50 míst). Ceny 

Penzion: Chvojkovský mlýn, Podbořánky 31, Jesenice 270 33 v budově 

V centru SO/NE OŽ Chvojkovský mlýn - restaurace s bohatým výběrem 

krátka v SO v cca 13.00 - 13.30 hodin, sprint a klasika v NE v cca

Ubytovaní (budova, chaty, stany) - sprchy a WC v areálu Ch.m.. Dále

Tisk map ŽAKET - laser tisk (mapy nejsou vodovzdorně upraveny).

naleznete výše (za stan + osoby). Objednávky také u pí. Kolářové a to 

parkoviště - centrum SO/NE, OŽ/SŽ = 200 m

Martin Hanák, č. 739 654 855; Marta Hanáková č. 739 216 052.

Tělocvična: Základní školy, Nová 730, Kralovice 331 41 ve vlastním

Převážně velmi dobře průběžný les s množstvím těžebních průseků, 

tělocvična - centrum SO/NE OŽ = 14 km centrum - cíl OŽ = 200 m

sobota - krátká / intervalový,             00 = 10.00 (vzdálenost do 1 km)

platná pravidla OB, Soutěžní řád a Prováděcí pokyny ZČO 2012.

do vyprodání kapacity.

NE - Podbořanské rybníčky 2017, 1:15 000, E=5 m, s. 6/2017, formát A4,

SO sprint - městská zástavba s hustou sítí komunikací, trávníky, parky,
objekty typické pro sprintový závod (běží se za plného provozu).

13.30 - 14.00 hodin (bude vždy na shromaždišti upřesněno).

SO - Stará Ves 2017, 1:10 000, E=5 m, stav 6/2017, formát A4,

Sportident (jednotky kompatibilní i s novými čipy).

sobota - sprint / intervalový               00 = 15.30 (vzdálenost do 1 km)

Kategorie HDR a P mají volný start v SO i v NE po celou dobu startování
dle startovní listiny. Kategorie P - příchozí je určena hlavně pro širokou
veřejnost (lehčí trať pro ty, co si chtějí vyzkoušet orientační běh).

… město Kralovice je pro závodníky uzavřeno od 13.00 hodin !!!

pouze na místech určených pořadatelem !!!

ojediněle bažiny (nadmořská výška 440 - 550 m.nm.).

SO - Kralovice 2017, 1:4 000, E=2 m, stav 6/2017, formát A4,

SO krátká i NE klasika - mírně zvlněný, místy rýhy, zářezy a meliorace.

centrum - cíl SŽ = 400 m

Neubytovaní - WC budova Ch.m., venkovní sprcha SO/NE.

možnost využití venkovního bazénu v areálu v ceně.

centrum OŽ - centrum SŽ = 13 km

neděle - klasika / intervalový,             00 = 10.00 (vzdálenost do 1 km)

jídla a pití pro všechny účastníky OŽ. Stravování zde si lze zamluvit min. 
den předem (týden před akcí bude na stránkách Ch. mlýna zveřejněn
jídelníček). I bez objednání se ale není třeba obávat nedostatku pití a
jídla pro vás.

Chatky: Sport-kemp Kralovice doporučujeme. Kapacita cca 60 míst.



Pořadatelé:

Sponzoři, partneři:

V Kralovicích 1.5.2017

O. Pova
M. Hanák

krátká
sprint

klasika

stavba tratí:

Mgr. Marta Hanáková

O. Pova

ředitel závodů:
hlavní rozhodčí:

Magda Hanáková

A dále rodiče a rodinní příslušníci členů, přátelé a příznivci oddílu !!! 


