ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍHO SPORTŮ
ROZPIS ZÁVODŮ V LYŽAŘSKÉM ORIENTAČNÍM BĚHU
Mistrovství ČR na klasické trati pro rok 2019
Mistrovství ČR štafet pro rok 2019
závod Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B ve sprintu
Pořádající orgán Český svaz orientačního sportů
Pořádající subjekt Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s, oddíl OS
Datum sobota 2.března 2019 - MČR na klasické trati
neděle 3. března 2019 (dopoledne) - MČR štafet
neděle 3. března 2019 (odpoledne) - Český pohár LOB, Žebříček A, Žebříček B sprint
Centrum Nová Ves, areál SKP – GPS: 49.9919544N, 17.262364E
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, D21, H105, H14, H140, H165, H18, H21, P
neděle (sprint): D12, D14A, D17A, D20A, D21E, D21A, D35B, D45B, D55B, D65B, H12, H14A, H17A, H20A, H21E, H21A, H35B,
H45B, H55B, H65B, H75B, P
Předpokládané časy vítěze budou odpovídat bodu 13. Parametry tratě Pravidel pro závody v lyžařském orientačním
běhu.
Vzdálenosti parkoviště – centrum závodu 500 - 2000 m
centrum závodu – start do 500 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
19:00
Start 00 sobota: 11:00 intervalový
neděle: štafety 9:30 hromadný, sprint 14:00 intervalový
Přihlášky za základní startovné do neděle 24. 2. 2019 přes ORIS nebo na email milan.bincik@gmail.com; za zvýšené o 50%
do úterý 26.2.2019 přes ORIS, pozdější pouze na prezentaci dle možností pořadatele za dvojnásobné startovné,
kategorie příchozích jsou za základní startovné i v den závodu do vyčerpání volných míst. Soupisky pro štafety odevzdejte na
prezentaci v sobotu do 16 :00 hod nebo vyplňte přes ORIS do 19:00 hod.
Startovné klasická trať - 230 Kč, žactvo, kategorie nad 65let a příchozí 160 Kč
štafety - 570 Kč za štafetu, žactvo, kategorie nad HD180 a příchozí 390 Kč
sprint - 160 Kč, žactvo, kategorie nad 65let a příchozí 130 Kč
Úhrada Na účet číslo 27832771/0100 (majitel účtu SK ve Vrbně p. P.). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 19xxxx, kde xxxx
značí číslo klubu dle ORIS (Adresář ČSOS).
Mapa 1:15000 (klasická trať) , 1:10000 (štafety) a 1:5000 sprint, E=5 m, stav únor 2019, mapoval Richard Klech, formát A4.
Terén Areál lyžařských a turistických tratí v okolí Nové Vsi v nadmořské výšce 800 – 1000 mnm
Parkování u rozhledny ve vzdálenosti 500 m od centra, v případě naplněného parkoviště či sněhové kalamity 2 km .
Systém ražení Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze jednou). Pro závody lze použít všechny
typy Si čipů, včetně SI 10 a SI 11. SIAC čipy je možné používat, ale krabičky NEBUDOU v Air modu, takže je nutno i s těmito
čipy normálně „razit“.
Ubytování pořadatel nezajišťuje (hledejte co nejdříve v lokalitě Nová Ves, Karlov, Malá Morávka, Rýmařov)
Stravování restaurace cca 400m od centra závodů
Převlékání, šatny v areálu omezeně v šatnách nebo ve vlastních vozidlech závodníků.
WC provizorní v centru závodů.
Možnosti pro přípravu lyží přípojka na elektriku bude k dispozici
Funkcionáři ředitel – Radek Peňáz
hlavní rozhodčí – Milan Binčík
stavitel tratí – Richard Klech
Zrušení závodu V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod zrušen nejpozději ve středu 27. 2. 2019.
Informace v ORISU nebo Richard Klech. - tel. 604272155
Protesty Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 400 Kč v hotovosti.
Upozornění Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. Dnem zveřejnění
rozpisu je veškerý mapový trénink v prostoru Nová Ves – Mravencovka zakázán.
Předpis Závodí se dle platných pravidel LOB, Soutěžního řádu soutěží ČSOS v LOB 2019 a Prováděcích předpisů k soutěžím
ČSOS v LOB 2019.

