Rozpis
13. závodu Ještědské oblasti v OB
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Datum:
Zařazení do soutěží:
Centrum závodů:
Program:
Kategorie:

Přihlášky:

Informace, kontakt:

Ještědská oblast sekce OB ČSOS
TJ Lokomotiva Liberec, oddíl orientačního běhu
sobota 30. 09. 2017
13. závod žebříčku JO na krátké trati, závod jednotlivců s intervalovým startem s rankingovým
koeficientem 1,00
Bedřichov, lyžařský stadion, 50.7956 N, 15.1435 E
8:00-9:00 prezentace
10:00 start 00
DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21L, DH21K, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60,
DH65, DH70
náborové: D10L, H10L – fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
F – fáborkovaná trať pro nejmenší děti – zdarma, v těsné blízkosti shromaždiště
příchozí:
P – trať na úrovni H12 – lehká obtížnost
T – trať na úrovni H18 – střední obtížnost
Předpokládaný čas vítěze je dán soutěžním řádem JO pro krátkou trať.
přes přihláškový systém ORIS - http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3864
nejpozději do neděle 24. 9. 2017. Výjimečně a pro neregistrované závodníky lze přihlášky poslat emailem v povinném formátu ČSOS na adresu: lli.dohlasky@gmail.com (přihláška emailem je platná po
potvrzení příjmu).
V přihlášce uveďte: jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.
Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele a zvýšené startovné (mimo DH10L, HDR a P).
Do kategorie F se hlásí děti na místě v den závodu.
Pavel Hoidekr, Jaselská 9, Liberec 460 01, 732 702 031, p.hoidekr@volny.cz
Na stránkách http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3864

Vklady:
Kategorie, termín
DH10 – 14
DH16 a starší; T
D10L; H10L; HDR
P

do 24.9. 2017 23:59h
65,- Kč/os
90,- Kč/os
50,- Kč/os
55,- Kč/os

později
90,- Kč/os
130,- Kč/os
50,- Kč/os
55,- Kč/os

- závodníci neregistrovaní v sekci OB ČSOS platí dvojnásobné startovné
- půjčovné čipu 40 Kč (zadávejte společně s přihláškami do ORISu, netýká se kategorií DH10L, HDR,
HD10)

V případě ztráty nebo nevrácení SI – čipu bude požadována náhrada 700 Kč/čip.
Forma úhrady:
Shromaždiště:
Parkování a příjezd:

Start:
Systém ražení:
Vzdálenosti:

Mapa:

Terén:
Prodej a propagace:
Protesty:
Hlavní funkcionáři:

Upozornění:
Předpis:
Pozvánka:

na účet číslo: 2600587887/2010, VS číslo oddílu z adresáře ČSOS, do zprávy pro příjemce zkratku
oddílu
lyžařský běžecký areál, možnost postavení oddílových stanů
Parkoviště P1 Centrál (50.7943139N, 15.1418344E), bude vybíráno parkovné (70 Kč),
po vyčerpání kapacity P1, použijte P3 U Nisy (50.7881236N, 15.1464283E), bude vybíráno
parkovné (50 Kč) – při parkování se řiďte pokyny pořadatelů. Při naplnění kapacity parkovišt P1 a
P3 - nouzové parkování - na ostatních veřejných parkovištích s poplatkem (parkovací automat)
intervalový, 00 = 10:00, (kategorie HDR, P a T volný startovní čas dle příchodu na start)
Sportident – elektronický
parkoviště P1 – shromaždiště: 200 m, parkoviště P3 – shromaždiště: 1500 m
shromaždiště – start: do 1500 m
cíl – shromaždiště: do 0 m
Velbloud,1 : 10 000, E =5, nová mapa, prostor nikdy nebyl zmapován, formát A4, stav léto 2017,
mapový klíč ISOM2000, laserový tisk, mapoval Josef Borůvka, mapa není vodovzdorně upravena, na
startu k dispozici eurodesky
horský les, hůře průběžný (borůvčí, vysoká tráva), místy podmáčený, těžká podložka, hustá síť cest
pouze se souhlasem pořadatele – p.hoidekr@volny.cz
doložené vkladem 200Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně či poštou na
adresu HR: Stanislav Bradáč, Londýnská 8/102, 460 01 Liberec
Ředitel závodu: Pavel Hoidekr
Hlavní rozhodčí: Stanislav Bradáč
Stavitel tratí: Vojtěch Peterka
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a prováděcích předpisů k soutěžím JO sekce OB
ČSOS pro rok 2017.
V neděli se kousek od Bedřichova koná běžecký závod Jizerky RUN RACE - nový trailový závod po
malých cestách a pěšinkách. Centrum je u rozhledny Slovanka. Více informací na
www.jizerkyrunrace.cz. Pořadatel zajistí i přespání ze soboty na neděli. Užijte si krásný sportovní víkend
v Jizerských horách!

