Sportovní klub orientačního běhu, z.s.
SKOB Frýdek-Místek

BFM

Rozpis

5. závodu JKŽ a KŽV MSKS OS 2018
3. závodu Euroligy 2018, veřejného závodu v OB
(ID 4365, ranking koeficient 1,0)

na krátké trati

Poř.orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKS OS)

Poř.subjekt: SKOB Frýdek-Místek, z.s. (BFM)
Klasifikace: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol
Datum:
Místo:

Neděle 29.4.2018
Chlebovice, vodní nádrž Košice u šachty Chlebovice v útlumu,
GPS 49.6674178N, 18.2565603E

Kategorie:

D,H10C, D,H12C, D,H14C, D,H16C, D,H18C, D,H21C, D,H35C, D,H45C,
D,H55C, D,H65C, H70C, D,H10N – linie (fáborky), HDR – rodiče s dětmi
(fáborky), P, T, pro polské závodníky Euroligy značení kategorií D=K, H=M

Vklad:

D,H10C,N, D,H12C: 40,-Kč, HDR: 50,-Kč, D,H14C, D,H65C, H70C, P, T:
70,-Kč, ostatní: 100,-Kč,
zapůjčení čipu: 50,-Kč (omezené množství), ztráta zapůjčeného čipu dle
druhu čipu 700-900 Kč, platba přednostně převodem na účet č.
1159922001/5500, VS – číslo oddílu (klubu) dle adresáře ČSOS,
přihlášky po termínu za dvojnásobný vklad, na místě do počtu vakantů,
platby do 200,-Kč možno hradil při prezentaci v CZK, při platbě 26.4. a
později předložte doklad o zaplacení u prezentace

Přihlášky:

Do úterý 24.4.2018 (23:59) přihlašovacím systémem ORIS, zahraniční a
závodníci bez přístupu na ORIS e-mailem na milan.bincik@gmail.com
v předepsaném formátu (jméno, příjmení, kategorie, požadavek na čip)

Prezentace: V místě shromaždiště od 9:00 hod., dohlášky a změny do 9:45 hod.
Veškeré dohlášky a změny po ukončení času prezentace (9:45) budou
brány jako opozdilé a bude za ně účtováno navíc: za dohlášky 50,-Kč a
změny (kategorie, jméno, čas, čip) 20,-Kč
Start 00:

10:30 hod., intervalový
Kategorie HDR, P, T start libovolný (do startu posledního závodníka ve
startovní listině)

Vzdálenosti: Parkování auto,bus-centrum do 400 m, centrum-předpokládaný start, cíl do
200 m
Mapa:

Zámrklí 1, 1:10000, E 5 m, stav duben 2018
autoři: Radek BOŽOŇ, Vlastimil MUTINA, Zdeněk PROCNER, Jiří RYŠAVÝ,
Martin TELECKÝ, kresba: Tomáš VAVŘÍK, mapa vodovzdorně upravena,
formát A4, ISOM 2000

Terén:

Kontinentální, rovinatější, místy s podrostem, v lese více oplocenek

Ražení:

Elektronické, SI

Informace: Vlastimil MUTINA, vmutina@centrum.cz, www stránky http://skobfm.cz/
WWW:

Startovka a pokyny budou uveřejněny na www stránce MSKS a SKOB v
pátek 27.4.2018

Doprava:

V obci Chlebovice (č.silnice 648) odbočit směrem na Staříč, následně
odbočit k šachtě Chlebovice v útlumu

Parkování:

Velké parkoviště u šachty Chlebovice, parkovné auta 20,-Kč, bus 50,-Kč

Občerstvení:Po doběhu v cíli, bufet na shromaždišti
Převlékání: Venku, malý přístřešek, doporučujeme oddílové stany
Předpis:

Závodí se dle Pravidel OB, SŘ a Prováděcích předpisů MSKS ČSOS
k soutěžím pro rok 2018, časový limit dle SŘ MSKS OS pro rok 2018

Protesty:

S poplatkem 100,-Kč, písemně hlavnímu rozhodčímu na adresu:
Vlastimil Mutina, Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek

Ceny:

Diplomy pro 1.-3.místo všech kategorií, drobné ceny v kategoriích DH1014, pro kategorii HDR sladkost při vyhlášení výsledků

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí ! Základní lékařská pomoc bude
poskytnuta v cíli závodu. Další lékařská pomoc se provádí na účet
zdravotních pojišťoven. Provozování prodejní nebo propagační činnosti
pouze se souhlasem pořadatele.
Pořadatelé: ředitel závodu –

Renata ŘEHOVÁ

hlavní rozhodčí –

Vlastimil MUTINA, R III

stavitel tratí –

Martin SVOBODA, R III

Rozpis schválen soutěžní komisí MSKS dne 28.3.2018.
Renata ŘEHOVÁ

Vlastimil MUTINA

ředitel závodu

hlavní rozhodčí

__________________________________________________________________________________________
Mapa Horská závodního prostoru z roku 1976, autor Miroslav Sikora

