1. OŽ - Mistrovství Valašské oblasti a Veteraniáda ve sprintu, závod Rankingu s koeficientem 1.02
2. OŽ - oblastní žebříček Valašské oblasti na krátké trati, závod Rankingu s koeficientem 1.00
veřejné závody jednotlivců v orientačním běhu

ROZPIS
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast

Pořádající subjekt:

TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu (LCE)

Datum:

sobota 25. 3. 2017 - závod ve sprintu dopoledne, závod na krátké trati odpoledne

Druh závodu: 1. OŽ - OM sprint:
2. OŽ - krátká trať:
Centrum:

OM sprint:

závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol
závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol

OŽ krátká:

Uherský Brod, náměstí 1. Máje 2057 - DDM Uherský Brod,
pracoviště Ekocentrum Chrpa (GPS: 49.0289711N, 17.6574458E)
Újezdec u Luhačovic, myslivecká chata (GPS: 49.0464794N, 17.6824100E)

Prezentace:

OM sprint:
OŽ krátká:

8:00 - 9:30 v centru závodu
do 10:00 v centru závodu OM sprint, od 12:30 do 13:00 v centru závodu KT

Vzdálenosti:

OM sprint:

centrum - parkování - do 300 m
centrum - start - do 300 m
centrum - cíl - 0 m
centrum - parkování - do 1,2 km
centrum - start - do 1 km
centrum - cíl - do 300 m

OŽ krátká:

Start 00:

OM sprint:
OŽ krátká:

10:00
14:00

Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C,
H35C, H45C, H55C, H65C
HD10N - fáborkovaná trať
HDR - „rodiče s dětmi“ - fáborkovaná trať s doprovodem - libovolný start
P - jednoduchá trať pro příchozí (obtížnost DH12C) - libovolný start
T - tréninková trať - intervalový start
Předpokládané časy vítězů dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti.

Přihlášky:

do 19. 3. 2017 23:59 v informačním systému ORIS: 1. OŽ - OM SPRINT, 2. OŽ - KRÁTKÁ TRAŤ.
Výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem na: prihlaskylce@gmail.com. Přihlášky po termínu
19. 3. 2017 jsou za zvýšený vklad (150 % - mimo kategorie HDR, P a T), přihlášky na místě budou
možné pouze dle možností pořadatele.

Vklady:

platí stejné vklady pro oba závody (přihlášky po termínu 19. 3. zvýšeny na 150 % - mimo HDR, P a T):
kategorie DH10-14, DH10N, HDR - 50 Kč
ostatní kategorie, P, T - 100 Kč
půjčovné SI - 40 Kč (mimo žactvo), ztráta SI - 900 Kč

Neregistrovaní závodníci ČSOS (v ORISu) platí dvojnásobné startovné (mimo HDR, P a T).
Platby:

hotově při prezentaci
nebo na účet u České spořitelny, a. s - 1404908319/0800
Var. symbol: OM sprint - 1xxxx - xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS
OŽ krátká - 2xxxx - xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS

Mapy:

OM sprint:
OŽ krátká:

POD VINOHRADY - 1 : 4 000, E = 2 m - ISSOM 2007, formát A4; hl. kartograf - Zdeněk
Slezák, revize Bob Háj, Marek Cahel, Štěpán Mudrák (3/2017)
HOŘENŮŠEK - 1 : 10 000, E = 5 m - ISOM, formát A4; hl. kartograf - Bob Háj (2008),
revize Marek Cahel (stav 3/2017)

Pro všechny kategorie budou mapy upraveny vodovzdorně.
Terén:

OM sprint:
OŽ krátká:

svažitá sídlištní a městská zástavba
středoevropský kopcovitý terén, střídání rychlého listnatého lesa s dobrou
viditelností s porostově rozmanitými pasážemi

Omezení obutí: Pro závod ve sprintu platí zákaz použití obuvi s hřeby.
Systém ražení: elektronický - SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v závodě dvakrát!
Občerstvení:

v centru obou závodů bude stánek s občerstvením se základním sortimentem, v blízkosti centra OM
sprintu supermarket

Funkcionáři:

ředitel závodů - Jan Slíva, R3
hlavní rozhodčí - Marek Cahel, R1
stavitel tratí - Štěpán Mudrák, R3

Protesty:

Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa, na kterou je možné zaslat protest
proti výsledkům - Marek Cahel, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice.

Informace:

na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice:
http://www.ob-luhacovice.cz/201702131076/poradame/oblastni-zavod/1.-a-2.-oz-v-roce-2017/menu-id-75.html

Jan Slíva - kukatkoxxx@gmail.com, 776 461 375
Marek Cahel - Mara.C@seznam.cz, 702 135 766
Upozornění:

závod 2. OŽ na krátké trati částečně probíhá v chráněné oblasti PP Újezdecký les - prosíme o Vaši
ohleduplnost

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Valašské oblasti sekce OB

V Luhačovicích 16. 2. 2017

Jan Slíva - ředitel závodu

Marek Cahel - hlavní rozhodčí

