ROZPIS
3. závodu podzimního žebříčku
Moravskoslezského kraje v orientačním běhu – klasická trať
2. ročník Memoriálu Květoslava Lichého

Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu

Klasifikace závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím
kontrol s rankingovým koeficientem 1,00

Datum:

neděle 29. 9. 2019

Centrum:

Chuchelná – fotbalové hřiště TJ Spartak Chuchelná
49.988100N, 18.120670E

Kategorie:

D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, H10N,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, HDR,
P3 (3,0km), P5 (5,0km)
Liniové tratě (D10N, H10N, HDR) budou značeny oranžovými fáborky.

Vklady:

DH10N, DH10C, DH12C
40 Kč
DH14C, D65C, H65C, H70C
60 Kč
P3, P5, HDR 50 Kč
Ostatní
100 Kč
Zapůjčení čipu 40,- Kč, ztráta zapůjčeného čipu 750,- Kč
Platba přednostně na účet U Fio banky, a.s. : 2000230147/2010, VS 27xxxx
(xxxx = číslo oddílu dle platného adresáře ČSOS).
Při platbě provedené 25. 9. 2019 a později předložte u prezentace doklad o
zaplacení.
Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné (příchozí P3, P5 a HDR bez
přirážky).

Přihlášky:

výhradně přes ORIS (oris.orientacnisporty.cz) do středy 25. 9. 2019 (23,59hod)
Výjimečně na email: milan.bincik@gmail.com

Prezentace:

9,00 – 10,00 hod. v centru závadu

Start 00:

10,30 hod.
kategorie HDR, P3 a P5 - libovolný start do startovního času 60

Vzdálenosti:

Parkování – centrum do 200 m
Centrum – start do 1500 m
Cíl – centrum do 1500 m

Mapa:

Lysý vrch 2019 (mapa dle ISOM2017), měřítko 1:10 000, E=5 m,
stav srpen 2019
Mapoval: Jan Válka
Mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén:

kontinentální, zvlněný, hustá síť cest a průseků

Ražení:

Elektronický systém SportIdent v režimu kontaktního ražení, na startovní čáře
bude výrazně označená krabička SIAC OFF. Jeden SI čip nesmí být použit
dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce.

Informace:

Ing. Zuzana Válková, tel.: 731 274 199, mail: zuzana.valkova@centrum.cz

www:

Startovka a pokyny budou zveřejněny na stránkách ORIS, MSKS OS

Parkování:

parkoviště u areálu a na přilehlých komunikacích

Občerstvení:

pro vybrané kategorie voda na trati, po doběhu v cíli, bufet v centru závodu

Převlékání:

omezeně kryté posezení, krytá tribuna, oddílové stany nebo vlastní auta

Předpis:

závodí se podle platných pravidel pro OB, SŘ soutěží ČSOS a MSKS OS

Protesty:

s poplatkem 100,- Kč hlavnímu rozhodčímu – Lubomír Bačo, Ondříčkova 39,
746 01 Opava, tel. 732660115

Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky,
startovky a výsledků na webu v informačním systému ORIS.
Upozornění:

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Základní lékařská pomoc bude
poskytnuta v cíli závodu. Další lékařské ošetření se provádí na účet zdravotních
pojišťoven. Za odložené věci pořadatelé neručí. V průběhu akce budou
pořizovány fotografie (jako vzpomínka na závody, pro propagaci OB, zejména
z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle), v případě, že nesouhlasíte
s fotografováním, oznamte to, prosím, fotografovi.

Ceny:

Drobné ceny pro všechny kategorie.

Pořadatelé:

ředitel závodu – Zuzana Válková
hlavní rozhodčí – Lubomír Bačo
stavitelé tratí – Marie Procházková

Rozpis byl schválen soutěžní komisí krajské sekce ČSOS dne 24. 8. 2019

Zuzana Válková

Lubomír Bačo

ředitel závodu

hlavní rozhodčí

Sponzoři a podporovatelé závodu

TJ Spartak Chuchelná

obec Chuchelná

