
ROZPIS ZÁVODU
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB pro rok 2018

Datum: 14.4.2018
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub Studenec, z.s.
Místo (centrum): Dolní Brusnice – kulturní dům (50.4730000N, 15.6811000E)
Kategorie:

 typ závodu – jednorázový noční závod jednotlivců
 Mistrovství ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
 Veteraniáda: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55,

H60, H65, H70, H75, H80
 Veřejný závod: P

Vklady:
 D/H16 až D/H55 – 190 Kč
 D/H60 a výše – 160 Kč
 P – 160 Kč (vklad nebude navyšován pro pozdější přihlášky)

Přihlášky:
 do úterý 3.4.2018 přes přihlašovací systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz),
 do neděle 8.4.2018 za vklady zvýšené o 50%
 po 8.4.2018 za vklady zvýšené o 50% a jen dle možností pořadatele
 pro neregistrované a zahraniční závodníky e-mailem na skstudenec@seznam.cz

Platby:
 Na účet číslo 171260405/0600 (majitel účtu SK Studenec).
 Variabilní symbol uveďte ve tvaru 18xxxx, kde xxxx značí číslo klubu dle ORIS (Adresář

ČSOS).
Ubytování:

 pořadatel zajišťuje pouze nouzové v ZŠ a MŠ Studenec ze soboty 14. na neděli 15.4. – cena
100 Kč/os.

 požadavky na ubytování zadávejte v systému ORIS
Prezentace:

 v centru závodů od 19:00 do 20:00 hod.
Vzdálenosti:

 parkování – centrum: 100 m - 900 m
 centrum – ubytování: 20 km
 centrum – start: do 1.000 m
 centrum – cíl: do 200 m

Systém ražení:
 SportIdent
 zapůjčení čipu SportIdent: 50 Kč/závod, požadavek uveďte v přihlášce

Start 00:
 21:00 - intervalový

Prostor závodu a terén:
 Horní Brusnice – Mostek – Borovnička – Vidonice



 Terén mírně zvlněný, velmi dobře průběţný se středně hustou sítí komunikací, misty kameny
a pozůstatky po těžební činnosti (prohlubně), minimální podrost, pouze borůvčí, ve východní
části postupně osazované paseky s hustníky a oplocenkami.

Předchozí mapa:
 Holubí vrch (2011)

Mapa:
 stav jaro 2018, hl. kartograf L. Hrubý, mapovali L. Hrubý, R. Horký, P. Junek ml., měřítko

1:10.000, E 5 m, mapový klíč ISOM 2017, formát A4, mapa bude upravena vodovzdorně
Hlavní osoby:

 ředitel závodů: Petr Junek st.
 hlavní rozhodčí: Jan Fátor (R1)
 stavitel tratí: Martin Vik (R2)

Informace:
 http://www.skstudenec.cz/old/oos/nob18/
 Petr Junek ml.: junek@seznam.cz, tel 606 224 721

Předpis:
 závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích

předpisů k soutěžím sekce OB 2018
Protesty:

 s vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu nebo poštou (Jan Fátor, Hrdinů odboje 36,
516 01 Rychnov nad Kněžnou)

Rozpis byl schválen soutěžní komisí 6.3.2018.

Jan Fátor Petr Junek st.
hlavní rozhodčí ředitel závodu


