Ašský sprint a AŠSKÝ

ŠTÍT

4. a 5. závod OŽ Západočeské oblasti (závod rankingu koef. 1,00)
SPOLEČNÁ ČÁST PROPOZIC
Datum:

19.9.2020

Tech.provedení:

Oddíl orientačního běhu Aš z.s.

Předpis:

soutěží se dle Pravidel pro závody v OB a soutěžního řádu a prováděcími předpisy ZČO

Přihlášky:

do 24:00 13.září 2020 přes přihláškový systém ORIS , výjimečně na e-mail v povinném
formátu ČSOS. Pozdní přihlášky (do 24:00 14.9.2020) budou penalizované o 50 %, po tomto
termínu budou přihlášky penalizovány o 100 % základního startovného.
Zvýšené startovné se netýká kat. HDR, T3 a TF. Změna kategorie je považována za pozdní
přihlášku. E-mailová přihláška je platná až po potvrzení. Platba startovného převodem na účet
2201694247 / 2010 (Fio banka) s VS rovným číslu oddílu v Orisu, příchozí (neregistrovaní)
hotově při prezentaci. Oddíly ZČO mohou také použít platbu v hotovosti při prezentaci.

Systém ražení:
elektronický systém Sportident, číslo nebo zapůjčení (40,-Kč/den) uvést v přihlášce.
Při ztrátě čipu bude účtováno 1000,- Kč
Prezentace:

Protesty:

8°°-9°° při prezentaci dopoledního sprintu,
1230-13°° na shromaždišti Ašského štítu
písemně s vkladem 200,-Kč do rukou hlavního rozhodčího

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod sprintu probíhá za plného silničního
provozu, dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v ulicích, využívejte chodníky!
V případě zhoršené epidemické situace a následných omezení ze strany st.správy si pořadatel
vyhrazuje právo závody zrušit.
Mytí, toalety: V centrech závodu je WC a desinfekce, ale není možnost úkrytu ani mytí. Žádáme o dodržování
aktuálně platných hygienických nařízení vlády, kraje a okresní hyg.stanice Cheb
Vyhlášení výsledků: Sprint i klasika po skončení klasiky společně s vyhlášením Ašského štítu. HDR a TF
nebudou hodnoceny, všichni účastníci dostanou drobnost.

Ašský sprint
Centrum závodů: parkoviště u obchodního centra Tesco v Aši, východní část (u obchodů Planeo a Kik).
Souřadnice: 50.2140242N, 12.2016383E
Kategorie:

HD10F,10,12,14,16,18,21,35,45,55; H65, T3, TF, HDR
Kategorie T3, TF startuje na krabičku až po odstartování kategorie D12 / HD10F (od 10:15)
do konce startu. HDR startuje na krabičku v době startu závodníků.
HD10F = fáborky bez doprovodu, TF = fáborky s doprovodem, T3 = tréninková krátká,
HDR = bez fáborků s doprovodem

Vklady:

HD10F, T3, TF, HDR 50,- Kč
žactvo, kat.65
70,- Kč
ostatní
100,- Kč
zapůjčení SI
40,- Kč

Start:

10.00hod.

Vzdálenosti: start i cíl do 50m
Mapa:

LESOPARK KOMENSKÉHO, 1:4000, E=2m, mapový klíč ISSprOM2019. Mapy jsou
vytištěny na laserové tiskárně, doporučujeme mapník! Stav 7/2020, popisy kontrol na mapě.
Pro závody v OB nikdy nepoužitý prostor.

Terén:

příměstský lesopark (jižní část bažinatá), přecházející do městské zástavby a vilové čtvrti,
zahrádky. POZOR! Závod probíhá za plného silničního provozu, dbejte zvýšené
opatrnosti při pohybu v ulicích, využívejte chodníky!

Doprava:

vlastní, parkování buď ve východní části parkoviště, nebo podél ulic Chebská, Palackého,
Anglická – přísný zákaz parkovat u OD Tesco (západní část parkoviště u centra závodů)!

Pořadatelé: ředitel, tajemník
hl.rozhodčí
stavitel tratí

Jindřich Kovář
Karel Rambousek (R2)
Jindřich Kovář (R3)

AŠSKÝ ŠTÍT - 57.ročník, Memoriál Vladimíra Šulce
Centrum závodů: louka nedaleko osady Podílná. V Hazlově odbočit vlevo směr Libá (st.s.213), po
1,5 km odbočit směr Polná, Podílná a dále lesem cca 1 km (vlastní značení, povolená
výjimka vjezdu). Žádáme o dodržení směru příjezdu!
Souřadnice: 50.1411469N, 12.2244122E
Kategorie:

HD10F,10,12,14,16,18,21,35,45,55,65,75; T3, TF
kategorie TF a T3 startuje na krabičku v době startu ostatních závodníků
HD10F = fáborky bez doprovodu, TF= fáborky s doprovodem, T3 = krátká

Vklady:

T3, HD10F, TF
žactvo, kat.65,75
ostatní
zapůjčení SI

Start:

13.30hod.

50,- Kč
60,- Kč
90,- Kč
40,- Kč

Vzdálenosti: start i cíl do 100m
Mapa:

TŘI DÍRY, 1:15 000 pro kat.HD18,21,35, ostatní v měř. 1:10 000, E=5m, mapový klíč
ISSOM2017-v2. Mapy jsou vytištěny na laserové tiskárně, doporučujeme mapník. Stav
7/2020.

Terén:

klasický podhorský s hustou sítí komunikací a částečně podmáčený, lokální kamenné útvary
(balvany, skalky) a lomečky

Doprava:

vlastní, parkování na louce - dbejte pokynů pořadatelů!

Putovní cena: „Ašský štít“ – boduje prvních šest závodníků v kat.HD 10-21, vítěz má před druhým o dva
body více; při menším počtu startujících se body úměrně snižují.
Pořadatelé: ředitel, tajemník
hl.rozhodčí
stavitel tratí

Jindřich Kovář
Karel Rambousek (R2)
Karel Pilař (R3)

Závody se konají za finanční podpory města Aše, Karlovarského kraje, Lesů ČR,
firem Petainer a Bekaert Deslee. Hyg.vybavení od firmy Toi-toi
Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Aš, 12.8.2020

Oddíl orientačního běhu Aš z.s.

