Český svaz orientačních sportů – Jihomoravská oblast

ROZPIS
Mistrovství Jihomoravského kraje ve štafetách,
a Veteraniády Jihomoravského kraje ve štafetách
Lipůvka, 26. června 2019
Datum:
Pořádající orgán:
Pořadatelé:
Systém ražení:
Časy vítězů:
Funkcionáři:

Přihlášky:

Informace:
Předpis:

Centrum:
Parkování:

Vzdálenosti:

Prezentace:
Start:
Kategorie:
Vklady:

Délky tratí:

Mapa:
Terén:

26. června 2019 (středa).
Jihomoravská oblast ČSOS
Libor Zřídkaveselý, Petr Přikryl, Radim Kheil, Karel Truhlář, Jan Fiala
elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát.
dle platného Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti ČSOS.
ředitel:
Petr Přikryl, R3
hlavní rozhodčí:
Jan Fiala, R1
stavitel tratí:
Libor Zřídkaveselý, R3
přes ORIS do 23. června 2019
Nebo na adresu: Petr Přikryl, Šebelova 670c, Bílovice nad Svitavou 664 01
nebo v povinném formátu ČSOS na e-mail: zr@sky.cz
Přihlášky e-mailem jsou platné až po potvrzení.
Do přihlášky je nutné uvést počet SI čipů požadovaných k zapůjčení (10,– Kč za čip a závod).
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4936 nebo
Libor Zřídkaveselý – mobil: 604 996 773, e-mail: zr@sky.cz
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Jihomoravské
oblasti ČSOS v OB pro rok 2019.
Fotbalové hřiště v lese mezi obcemi Nuzířov a Lipůvka
V místě centra závodu není možné parkovat. Pro parkování využijte prosím následující
místa:
parkoviště v obci Lipůvka (na návsi naproti restauraci Formanka) – vzdálenost 1 800 m
parkoviště u hřbitova na okraji obce Lipůvka – vzdálenost 1 300 m
Při parkování dbejte pokynů pořadatele a parkujte jen tam, kam budete posláni.
parkoviště – centrum: do 1 800 m,
centrum závodu = cíl: 0 m,
centrum závodu = start: 0 m.
Plánek s místem centra závodu bude zveřejněn společně s pokyny.
v centru závodu od 16:30 do 17:00 hodin.
00 = 17:30 hodin (všechny štafety startují zároveň).
DH10, DH14, D18, H18, D21, H21, D105, H105
!!! Smíšené štafety jsou povoleny, jen nebudou hodnoceny pro postup na M ČR štafet !!!
DH10, DH14 = 180,– Kč
ostatní = 300,– Kč
Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
Veškeré platby je možné zaslat na účet č. 4354623369/0800, název účtu: Jihomoravský
krajský svaz ČSOS, variabilní symbol: 010XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu podle adresáře
ČSOS nebo v hotovosti při prezentaci.
DH10 – všechny úseky stejně dlouhé – délka úseku 15 min
DH14 – 2 úseky obtížnosti DH14, jeden obtížnosti DH12 – délka úseku 20 min
D18, D21, D105 – všechny úseky stejně dlouhé – délka úseku 20 min
H18, H21, H105 – všechny úseky stejně dlouhé – délka úseku 25 min
Petrova studánka, 1 : 10 000, E=5m (ISOM 2000), stav duben 2019, mapovali Zdeněk Janů,
Zdeněk Rajnošek a Petr Přikryl. Mapa bude vodovzdorně upravena (PRETEX).
Členitý s hustou sítí komunikací, terénní detaily.

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí Jihomoravské oblasti ČSOS dne 10. dubna 2019.
Petr Přikryl

