ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍHO SPORTŮ
ROZPIS ZÁVODŮ V LYŽAŘSKÉM ORIENTAČNÍM BĚHU
Mistrovství ČR na klasické trati pro rok 2018
Mistrovství ČR štafet pro rok 2018
závod Českéhoho poháru, žebříčku A a žebříčku B na krátké trati
Pořádající orgán
Pořádající subjekt
Datum

Český svaz orientačního sportů
Sportovní klub Studenec
sobota 24.února 2018 - MČR na klasické trati
neděle 25.února 2018 (dopoledne) - MČR štafet
neděle 25.února 2018 (odpoledne) - Český pohár LOB, Žebříček A, Žebříček B krátká trať
Centrum
Roudnice v Krkonoších – začátek lyžařských tratí u obecního úřadu (GPS: 50.6774125N, 15.5084819E)
Kategorie
sobota (klasická trať): D12, D14, D17, D20, D21, D35, D45, D55, D65, H12, H14, H17, H20, H21, H21B, H35, H45, H55, H65, H75, P
neděle (štafety): D105, D14, D140, D165, D18, D180, D21, H105, H14, H140, H165, H18, H180, H21, P
neděle (krátká trať): D12, D14, D17, D20, D21E, D21A, D35, D45, D55, D65, H12, H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H35, H45, H55, H65, H75, P
Předpokládané časy vítěze budou odpovídat bodu 13. Parametry tratě Pravidel pro závody v lyžařském orientačním
běhu.
Vzdálenosti
parkoviště – centrum závodu 100-500 m
centrum závodu – start do 1000 m
centrum závodu – cíl 0 m
Prezentace
sobota: v centru závodu od 9:00 do 10:00, odevzdání soupisek štafet v centru závodu do 16:00 nebo na ORIS do 20:00
neděle: v centru závodu od 8:00 do 8:30, odevzdání soupisek štafet v centru závodu do 8:30
Start 00
sobota: 11:00 intervalový
neděle: štafety 9:30 hromadný, krátká trať 13:30 intervalový
Přihlášky
za základní startovné do neděle 18.2.2018 přes ORIS; za zvýšené o 50% do středy 21.2.2015 přes ORIS, od čtvrtka
22.2.2018 na skstudenec@seznam.cz (přihláška je přijata, až obdržíte kladnou odpověď) nebo na prezentaci (pouze
dle možností pořadatele); kategorie příchozích jsou za základní startovné i v den závodu do vyčerpání volných míst
Startovné
klasická trať - 220 Kč, žactvo, kategorie nad 65let a příchozí 150 Kč
štafety - 540 Kč za štafetu, žactvo, kategorie nad HD180 a příchozí 360 Kč
krátká trať - 190 Kč, žactvo, kategorie nad 65let a příchozí 130 Kč
Úhrada
Na účet číslo 171260405/0600 (majitel účtu SK Studenec). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 14xxxx, kde xxxx značí
číslo klubu dle ORIS (Adresář ČSOS).
Mapa
1:15000 (klasická trať) a 1:10000 (ostatní závody), E=5 m, stav leden 2018, mapoval Petr Junek ml., mapa formát A4.
Terén
Turistická lyžařská trasa 25 km v okolí Roudnice v Krkonoších a další stopy projeté skútrem. Prostor je převážně otevřený (louky,
remízky, roztroušená zástavba).
Parkování
V blízkosti centra závodu.
Systém ražení
Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou).
Ubytování
A/ nouzové ZŠ Studenec (karimatka, spacák) – 100 Kč/noc (možno po oddílech ve třídách) - objednávky přes ORIS (PÁ i SO)
B/ další ubytování individuelně v lokalitě a okolí (Roudnice, Vítkovice, Jestřabí, Jablonec nad Jizerou, Jilemnice)
V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
Stravování (centrum)
Stravování (restaurace)
Přímo v centru restaurace není i možnosti blízkých penzionů (do 0,5 km) jsou omezené. Další stravování je nutné řešit individuálně
v restauracích v blízkém okolí (Vítkovice, Jestřabí, Rezek) a doporučujeme rezervaci.
Převlékání, šatny
Pod širým nebem v prostoru centra závodu nebo ve vlastních vozidlech závodníků.
WC
TOI TOI – v centru závodů.
Možnosti pro přípravu lyží Nebude zajištěno.
ředitel - Petr Junek st.
Funkcionáři
hlavní rozhodčí - Martin Vik, R2
stavitel tratí - Petr Junek ml.
Zrušení závodu
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod zrušen nejpozději ve středu 21.2.2018.
Informace
Na stránkách závodu http://www.skstudenec.cz/
Petr Junek ml. - tel. 606224721
Protesty
Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 400 Kč v hotovosti.
Upozornění
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Předpis
Závodí se dle platných pravidel LOB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB v LOB 2018 a Prováděcích předpisů k soutěžím
ČSOB v LOB 2018.

