
Rozpis závodů
Mistrovství Vysočiny na klasické trati

13.6.2015

rankingový koeficient 1.02

Název závodů Mistrovství  Vysočiny na klasické trati, závod žebříčku Jihočeské oblasti, veřejný závod 
v orientačním běhu

Pořádající subjekt Sdružení Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, o.s.  (SJH)
Druh závodu Klasická trať, závody jednotlivců s intervalovým startem, předpokládané  časy vítězů dle 

soutěžního řádu Ligy Vysočiny
Datum konání závodu 13.6.2015
Centrum závodu Rekreační centrum Kovářka, GPS 49.04 26 a 15. 01 52, www.ubytovani32.webnode.cz 
Kategorie Viz přihlašovací systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3001 

P  jednoduchá trať  pro příchozí
HD10N fáborková trať bez doprovodu
HDR trať pro rodiče s dětmi, fáborková trať

Termín přihlášek Do 7.6.2015, 23:59 
Po tomto termínu až do 9.6.2015, 23:59  za 150% vkladu, kromě kategorií  HDR a P.

Adresa pro zasílání přihlášek a) přes přihlašovací systém  ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3001 
b) v povinném formátu ČSOB nebo neregistrované závodníky na email: be_ja@seznam.cz 
c) pro přihlášky ze zahraničí  pobudova@gmail.com
Přihlášky e-mailem platné až po potvrzení.
V přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.

Vklady Na účet číslo 2000045988/7940, VS číslo oddílu z adresáře ČSOS, do zprávy pro příjemce 
zkratku oddílu, nebo přímo hotově při prezentaci

Kategorie startovné
DH 10-14, P, HDR 40,-Kč
Ostatní kategorie 70,-Kč

Půjčovné čip 40,-Kč/den 

Místo + čas prezentace v centru závodu,  do 9:00
Čas startu 00 10:00
Vzdálenosti Parkoviště aut  - shromaždiště                  300 m

Parkoviště autobus – shromaždiště        1400 m, převýšení  50 m
shromaždiště – start do 500 m
shromaždiště - cíl                         100 m

Mapa Fabián  1:15 000, e 5m  pro kategorie  DH 16 až 21, pro ostatní  1:10 000, e 5m.
Mapováno 2012,  revize  členové SJH (03/2015), mapový klíč ISOM, laserový tisk, mapa není 
vodovzdorně upravena.

Terén porostově pestrý, se střední až vyšší hustotou komunikací, členitý terén místy s kameny         a 
skalkami. V části prostoru přírodní rezervace - zakázaný prostor (vyznačeno v mapě).

Způsob ražení
Bude použit razicí systém SportIdent,
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce (půjčovné 40,- Kč/den)
Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč.

Ubytování Možnost ubytování přímo v centru závodů na kontaktech 
E-mail: kovarka.sedlo@seznam.cz , telefon: 724 962 666 
www.ubytovani32.webnode.cz 

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

Petr Kubičko, email: pkubicko@gmail.com
a pro zahraniční účastníky Kateřina Pobudová, email: pobudova@gmail.com 
Webové stránky: http://sosjh.cz/10-zavod-ligy-vysociny-2015/ 

Ředitel Petr Kubičko
Hlavní rozhodčí Jaroslav Hojný R2
Stavitel tratí Jan Beneš R2
Pravidla Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů 

k soutěžím sekce OB 2015.
Upozornění Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Různé Po závodě bude na www.obpostupy.cz možnost zakreslení postupů.
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