
ROZPIS

Sokolovský krvák 
5. a 6. závod závodu Oblastní soutěže – Západ 2019 - jaro

Oblastní přebor ve sprintu
závody zařazené do rankingu s koef. 1,00 a 1,02

Datum :        středa 1. 5. 2019

Pořadatel :    KOB Baník Sokolov

Centrum :     KT : Svatava-Podlesí louka pod železniční zastávkou Svatava – zastávka 
SP : Střední odborná škola Sokolov, Komenského 759 

 
Program : středa 1.5. krátká trať – 5. OŽ start 00 : 10:30, intervalový

středa 1.5. sprint – oblastní přebor, 6. OŽ start 00 : 16:30, intervalový 

Mapy : KT : 1: 10 000, e=5m, stav 4/2018
SP : 1:  5 000, e= m, stav 4/2019
mapy nebudou vodovzdorně upraveny

Terén : KT: dobře průběžný les, s prudkými svahy u řeky Svatavky, bývalý pískový lom
SP: park + městská zástavba

Kategorie :    H,D - 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65, H75 pro oba dny
KT : HD10L - samostatně po fáborcích, ZF - s doprovodem po fáborcích, Z1 – začátečníci, T1 – 
tréninková trať, TU – trénink Ultimate (upravená mapa)
SP : HD20 (přebor), ZF – s doprovodem bez fáborků, Z1 – začátečníci, T1 – tréninková trať

při sprinut není žádná fáborková trať

Prezentace :  9:00 – 9:45 (možno prezentovat na oba závody), 15:15 – 16:00 vždy v centru daného závodu

Vzdálenosti : parkování – centrum – KT: v centru, SP:  městská parkoviště poblíž centra
starty a cíle budou v blízokosti centra, vzdálenosti budou upřesněny později 

Přihlášky :    základní do 21.4.2019 pomocí systému ORIS (ORISid: 5018 a 5019)

neregistrovaní nebo vyjímečně emailem na k.pilar@centrum.cz

Startovné :       Ostatní          HD16-65
KT            50                           70       
SP                  60                            80          

později dle možností pořadatele za dvojnásobné základní startovné (mimo HD10L, ZF, Z1 a T1)
splatné v termínu přihlášek na účet  0861618339/0800,  VS – 99XXXX, kde XXXX je číslo klubu      

 kluby ZČO mohou zaplatit u prezentace

Ubytování :  nezajišťuje se

Občerstvení : po doběhu pití

Ražení :       elektronické Sport Ident, požadavek na zapůjčení čipu uvést v přihlášce, půjčovné 20,- Kč/závod
za ztrátu čipu bude účtováno 800Kč. 

Předpis : pro závody platí platná pravidla OB a řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ZČO

Informace : na http://obsokolov.cz/ nebo u některého z činovníků

Bafíci :       ředitel závodů: Karel Rambousek st.
               hl. rozhodčí: Karel Rambousek ml.
  stavitel tratí: Karel Rambousek st., Olda Kohoutek

GDPR : Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem v 
nezbytně nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového materiálu k propagaci závodů v OB.
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