
Rozpis závodu 
2 závody x 2 mistrovství = 4x za jeden den?

Mistrovství v orientačním běhu na krátké trati
Závod se koná s podporou Jihočeského kraje.

Sobota  13. 4. 2013
rankingový koeficient 1.02

Název závodu Mistrovství oblasti Vysočina a Mistrovství  Jihočeské oblasti
2.závod Ligy Vysočiny + 2.závod žebříčku Jihočeské oblasti,  veřejný závod, krátká trať 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt Sdružení Orientačních Sportů J.Hradec, o.s.  (SJH), TJ OK Tolar Jindřichův Hradec (TJH)
Druh závodu Krátká  trať, předpokládané časy vítězů dle SŘ ČSOS
Datum konání závodu 13. 4. 2013 (sobota)
Centrum závodu Areál sjezdovky Hradiště,  Loc: 49°2'8.988"N, 15°5'13.675"E
Kategorie D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21C, D21D, D35, D45, D55

H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65
HDR (fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi)
P (jednoduchá trať cca 3 km pro příchozí) 
Závodníci Žebříčku JčAOS věkově příslušní do kategorie D20 a H20 se přihlašují do kategorií 
D21C a H21C. Odpovídající kategorie Žebříčku JčAOS: DH21=DH21C, DH21K=DH21D, 
DHF=DH10N. 

Termín přihlášek 7. 4. 2013 do 24:00
Adresa pro zasílání přihlášek a) přes přihlašovací systém  ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2045 

b) v povinném  formátu ČSOB na email: be_ja@seznam.cz 
c) pro přihlášky ze zahraničí  pobudova@gmail.com
přihlášky  emailem  platné až po potvrzení
v přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu

Vklady Přihláška  do 7. 4. 2013 dorost  + dospělí  70,- Kč, žactvo 40,- Kč,HDR, P 40,-Kč
přihlášky do 10.4.2013 (mailem)  za  150% vkladu 
v den závodu na prezentaci za 200% vkladu (dle možností pořadatelů)
pro kategorie  HDR a P vždy vklad  100%
Vklady jsou splatné na prezentaci za všechny přihlášené závodníky.

Místo + čas prezentace v centru závodu od  8:00 – 9:00 (i na odpolední závod)
Čas startu 00 10:00, intervalový start
Vzdálenosti parkoviště - shromaždiště            0 m

shromaždiště  - start 1400 m
shromaždiště  - cíl                         800 m
zastávka autobusu  – shromaždiště          500 m

Mapa Hammer, 1:10 000 , ekvidistance  5 m, formát A4
autor  Tomáš Leštínský
Stav 5/2011,  revize  3/2013. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

Terén Prostor  Mistrovství Evropy Dorostu 2011. Zvlněný, porostově různorodý (listnatý, jehličnatý i 
smíšený) les, s velkým množstvím kamenů a skal, kamenitý podklad.

Způsob ražení Bude použit razicí systém SportIdent,
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce (půjčovné 30,- Kč). 
Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena  800,- Kč.

Možnosti občerstvení Občerstvení v prostoru shromaždiště
Adresa, kde je možno získat 
informace o závodu

Jan Beneš, email: be_ja@seznam.cz 
pro zahraniční účastníky Kateřina Pobudová, email: pobudova@gmail.com 
Webové stránky:  http://sosjh.okna-nrp.cz/2-a-3-liga-vysociny-2013/ 

Ředitel Petr Kubičko  R3
Hlavní rozhodčí Martin Tichý R3
Stavitel tratí Jan Beneš R3
Pravidla Závodí se dle platných Pravidel OB, soutěžního řádu oblasti Vysočina a Jč kraje v OB  a 

prováděcích pokynů k soutěžím oblasti Vysočina a Jč. kraje v roce 2013.
Různé Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena možnost zakreslit 

své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle svých 
možností učinili. Jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz bude 
uveden u výsledků závodu.
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