Rozpis
44. ročníku dvouetapového závodu v orientačním běhu „Vodňanský kapr“
závodu JČ oblasti, veřejného a náborového závodu v OB
Memoriálu Antonína Reidingera

Pořadatel:

TJ Sokol Pražák, oddíl orientačního běhu

Datum:

20. – 21. 10. 2018 (sobota, neděle)

Druh závodu: Sobota - závod jednotlivců - klasická trať
Neděle - závod jednotlivců - zkrácená trať
Systém ražení: Elektronický systém SPORTIDENT (bez SIAC) pro všechny kategorie po obě etapy.
Shromaždiště: Bílsko, 12 km od Vodňan.
Parkování:

V Bílsku, bude značeno, dbejte pokynů pořadatelů!

Mapa:

HRAD - 1 : 10 000, 1: 15 000 – pouze v sobotu pro kategorie HD 16-40, E - 5m;
Stav léto 2018, autoři 2014: Milan Bílý, Josef Rychtecký, Mirka Vejvodová, revize 2018
Mirka Vejvodová
Formát mapy A4, tisk - mapa včetně trati - digitální - ŹAKET
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny – mapníky budou k dispozici na startu.

Prezentace:

Sobota 20. 10. 2018 od 9.30 - 11.00 hod. v místě závodu, neděle 21. 10. 2018 od 8.30 9.00 hod. v místě závodu.

Start 00:

sobota 11:30 hod., neděle 9:30 hod.

Kategorie:

D10; D12; D14; D16; D18; D21L; D21K; D35; D45; D55; D65; D75
H10; H12; H14; H16; H18; H21L; H21K; H35; H45; H55; H65; H75
Kategorie veřejného závodu:
D10L; H10L – trať pro děti značená fáborky
HDR – trať pro rodiče s dětmi
P – trať pro příchozí
T – tréninková trať
V centru závodu bude zajištěna dětská školka.

Přihlášky a vklady: Termín: do 15. 10. 2018 (včetně) prostřednictvím systému ORIS (pozor přihlášku
je potřeba provést na každou etapu zvlášť) nebo VÝJIMEČNĚ na e-mail:
ob.sokolprazak@gmail.com
V přihlášce uveďte kategorii, registrační číslo, příjmení, jméno a číslo čipu SI. Platí
pouze potvrzená přihláška. Na tratě pro příchozí (P), dětské tratě (DF, HF, HDR) je možné se přihlásit
přímo na prezentaci bez zvýšeného startovného.

Ubytování:

Požadavky na ubytování uvádějte na e-mail: i.peckova@quick.cz

ZŠ Alešova Vodňany – pouze ze soboty na neděli, vlastní spací pytel, cena: 60 Kč/noc
Domov mládeže SOUs Vodňany – ubytování ze soboty na neděli, cena: 190 Kč/noc. Žádáme
závodníky, aby ve vlastním zájmu dodržovali pokyny pořadatelů a recepce.
Po naplnění kapacity pořadatel doporučuje další možnosti ubytování, na adrese:
http://www.bavorov-kemp.cz/
http://www.mevpis.cz/cs/ubytovani
http://www.sportarealblanice.cz/ubytovani/
http://www.pronajmu-dum.cz/
http://www.infocentrumvodnany.cz/infocentrum/turistika/ubytovani

Vklady

D10L, H10L, DH10 - DH14, P, T, HDR
ostatní kategorie
půjčovné SI karty

50 Kč za etapu
90 Kč za etapu
40 Kč za etapu

Za ztrátu SI karty se hradí částka 800 Kč.
Vklady včetně částky za ubytování zasílejte na účet u České spořitelny, pobočka
Vodňany, název účtu: TJ Sokol Pražák, č. účtu: 0680909399 / 0800, variabilní symbol: 44xxxx, kde xxxx
= číslo oddílu dle adresáře. Vklady provádějte převodem, velmi tím urychlíte prezentaci !
Bez uhrazení vkladu je přihláška neplatná. Za přihlášky po termínu – 15. 10. 2018 a
dodatečné přihlášky a změny je vklad dvojnásobný (mimo kategorie D10L, H10L, P, HDR). Dodatečné
přihlášky a změny v den závodu budou přijímány jen podle možnosti pořadatele.
Funkcionáři závodu:

Různé:

ředitel – Petr Bláha R3
hlavní rozhodčí – Jaroslav Vojtěch R3
stavitel tratí – Jan Pecka

Občerstvení (jídla, nápoje) v místě závodu.

Vítězové v kategoriích HD 10 – HD 75 za obě etapy získávají jako cenu kapra. Druhé a
třetí místo drobné ceny, diplomy. Ostatní kategorie drobné ceny, diplomy. Závody jsou zařazeny do
rankingu, krajského žebříčku jednotlivců. Závodí se podle platných pravidel ČSOB a prováděcích pokynů
k soutěžím JČ oblasti. Všichni se účastní na vlastní riziko a odpovídají za případné škody.

Těšíme se na Vás!

