Rozpis závodu
Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti ve sprintu
4. závod Manufaktura jarního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18)
Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - DH75)
Závod celostátního Rankingu 2018 koef. 1,02 (v kat. DH21)
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu
Datum konání:

sobota 21.4.2018

Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:

Středočeský krajský svaz ČSOS
SKOB Slaný (SLA)

Klasifikace:

závod jednotlivců s intervalovým startem ve sprintu

Místo (centrum):

Slaný – letní kino
Parkování na parkovišti Politických vězňů, po zaplnění kapacity na místní komunikaci.
Příjezd na parkoviště výhradně Nosačickou ulicí kolem průmyslové zóny Slaný-sever.
Platí zákaz příjezdu ulicí Politických vězňů od jihu – jedná se o prostor závodu.

Prezentace:

V centru závodu

Kategorie:

D10 D10L D12 D14 D16 D18 D20 D21L D21K D35 D45 D55 D65 D75
H10 H10L H12 H14 H16 H18 H20 H21L H21K H35 H45 H55 H65 H75

9:45 – 10:30 hod

HDR – fáborková trať pro děti s doprovodem
P – jednoduchá trať pro příchozí
T – mapově náročnější tréninková trať (cca do 3 km)
Kategorie HD21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31.3.2018) na podkategorie:
H21L 90 startujících
H21K ostatní (75% délky L)

D21L 90 startujících
D21K ostatní (75% délky L)

Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním
v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
V případě nízkého počtu přihlášených mohou být podkategorie K a L sloučeny.
Přihlášky:

Do 16.4.2018 23:59 online na adrese oris.orientacnisporty.cz; neregistrovaní a cizinci
na: petrsv@email.cz (do předmětu uveďte „přihláška“. Přihlášku zašlete v povinném
formátu ČSOS – tj. uveďte své jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet,
číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení). Elektronická přihláška je platná po
potvrzení příjmu.
Po termínu jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Vklady:

kategorie
DH10L, HDR, P
DH10, DH12, DH14, DH65, DH75
Ostatní, T

do 16.4.2018
60 Kč
60 Kč
100 Kč

po 16.4.2018
60 Kč
90 Kč
150 Kč

Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 2200300154/2010 vedený
u FIO banky Kladno, jako VS uveďte čtyřmístné číslo klubu dle adresáře ČSOS.
Vezměte si prosím doklad o zaplacení.
Vklad do 500 Kč je možno uhradit v hotovosti na prezentaci.
Pozor! Jedná se o mistrovský závod. Po zveřejnění startovní listiny nejsou
v mistrovských kategoriích povoleny žádné změny! Dohlášky jsou možné jen v rámci
vakantů.
Systém ražení:

Sportident – ražení kontaktní, možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč (požadavek na
zapůjčení uveďte v přihlášce). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 700 Kč.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum: 400 – 1100 m
centrum – start:
do 500 m
cíl – centrum:
100 m

Školka:
Občerstvení:

bude v centru závodů
v centru závodů

Mapa:

Slaný - Háje, měřítko 1:4000, E= 2 m, stav: jaro 2018, kartograf: Roman Horký,
formát A4, mapový klíč: ISSOM 2000, mapy nebudou vodovzdorně upravené

Terén:

lesopark (s převýšením 30 m), klasická městská zástavba (sídliště, rodinné domky),
areály institucí (základní škola, gymnázium, letní kino)

Start 00:

11:00, intervalový
kategorie HDR, P a T v samostatném koridoru v libovolném čase přes startovací SI
jednotku (případné časové omezení bude uvedeno v pokynech)

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu:

Helena Zemková R3
Ludmila Hrdličková R2
Jan Hanák R2

Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283, 274 01 Slaný
Informace:

ORIS, mail: h.zemkova@seznam.cz

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a Prováděcích pokynů SSOS a PSOS

Rozpis byl schválen soutěžní komisí SSOS a PSOS dne: 15.3.2018
Zároveň vás zveme na odpolední měřený MTBO trénink v rámci seriálu tréninků Pražské ligy.
Kdo by si chtěl vyzkoušet orientační jízdu na horských kolech (MTBO), má jedinečnou možnost.
Více informací naleznete na stránkách Pražské ligy a v ORISu.

Akce je pořádána za finanční podpory:

