ROZPIS
Mistrovství HO ve sprintu, závodů 2. HŽJ ve sprintu a veřejného závodu
závodů 3. HŽJ na krátké trati a veřejného závodu

Velkobystřické jarní kufříky
Společná ustanovení
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj

Datum:

31. března 2012 – sobota:

Centrum:

Velká Bystřice, restaurace Nadační a velký sál nad restaurací Nadační,
v blízkosti prezentace a centra bude vymezen prostor pro stavbu klubových tunelů

Prezentace

Velká Bystřice, západní křídlo Zámku (N 49°35´042´´, E 17°21´130´´)

Vzdálenosti:

Parkování – centrum od 100 m do 600 m
Centrum – prezentace 100 m

Přihlášky:

Do 25. března 2012 23:59 přes přihláškový systém obhana.cz: http://www.obhana.cz/,
výjimečně na e-mail: smicka@seznam.cz. ve formátu.txt (kategorie, registrační číslo
ČSOS, jméno a příjmení, licence, SI resp. požadavek na zapůjčení) za základní vklad.
Přihlášky došlé po výše uvedeném termínu budou (kromě kategorií HDR a P)
akceptovány pouze dle možností pořadatelů a za zvýšený vklad.
Přihlášky v den závodů pouze do kategorie P a HDR.
V přihlášce dále uveďte požadavky na zařazení ve startovní listině s uvedením důvodu.
Přihlášku e-mailem považujte za přijatou po potvrzení.

dopoledne – sprint
odpoledne – krátká trať

Použitý systém ražení elektronický – SportIdent
Parkování:

Pouze na parkovištích v blízkosti hotelu Zámek a na komunikaci podél železniční trati
dle pokynů pořadatelů bezplatně. Požadavek na parkování autobusu uveďte v přihlášce.

Občerstvení:

Pití po doběhu, v restauraci Nadační a v hotelu Zámek.

WC:

V centru závodů a v blízkosti prezentace, nouzově cestou na start krátké trati.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu HO a Prováděcích předpisů HO
pro rok 2012

Upozornění:

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze
po doběhu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního
pojištění.

Různé:

Na provozování prodejní a propagační činnosti v centru závodů je nutná písemná
dohoda s pořadateli.

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 1. 3. 2012

Ustanovení pro závody ve sprintu
Pořádající subjekt:

OK Olomouc (LOL)

Typ závodů:

Jednorázové denní závody jednotlivců v orientačním běhu ve sprintu s pevným pořadím
kontrol.

Zařazení do soutěží:

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu 2012
Hanácký žebříček jaro 2012
Superžebříček Hanácké oblasti 2012
Ranking 2012, koeficient 1,02

Program:

8:30 – 9:30
10:00
Kolem 12:30

Závodní kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
P – Příchozí, HDR - trať pro děti s doprovodem
Kategorie D20C a D21C a kategorie H20C a H21C budou mít stejnou trať
Přiřazení kategorií do soutěží bude v souladu se Soutěžním řádem Hanácké oblasti

prezentace v centru závodů
start 00
vyhlášení výsledků v amfiteátru

Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích:
Dle Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti (Příloha 1)
Vzdálenosti:

Centrum – start
Centrum – cíl

Mapa:

VELKÁ BYSTŘICE, 1 : 5 000, ZIV 5 m, stav březen 2012, typ mapového klíče
ISSOM, autoři Miroslav Dosoudil a Martin Poklop, rozměr do A3.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Popis terénu:

Městská zástavba, lesík a louky.

Poplatky:
HDR, P
žactvo
ostatní
půjčovné SI čipu
ztráta SI čipu

do 2000 m
do 100 m

do 25. 3.
40,- Kč
40,- Kč
70,- Kč
10,- Kč
700,- Kč

po 25. 3.
40,- Kč
60,- Kč
100,- Kč
10,- Kč
700,- Kč

Platby:

Poplatky je možné zaplatit při prezentaci nebo zaslat na účet č. 216339548/0300,
variabilní symbol 271xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS.
V případě platby na účet doklad o zaplacení předložte u prezentace.

Protesty:

Výše vkladu při protestech 200 Kč.
Adresa pro písemný protest: Lubomír Poklop
Kollárova 174
783 65 Hlubočky 3

Funkcionáři:

Ředitel sportovní akce: Miroslav Dosoudil
Hlavní rozhodčí závodů: Lubomír Poklop (R3)
Stavitelé tratí:
Martin Poklop (R3), Lubomír Poklop (R3)

Kontakt, informace:

Lubomír Poklop - mobil: +420 603 871 067
- e-mail: poklop.l@seznam.cz
http://vickothecartographer.ssu.cz/oblastak/uvod.html

Zakázané prostory:

31. 03. 2012 od 7:30 do cca 12:00 v mapovém podkladu označené části města Velká
Bystřice vyjma příjezdových a přístupových komunikací (blíže v Pokynech). Pro příjezd
vlakem použijte stanici Velká Bystřice.

Lubomír Poklop v.r
hlavní rozhodčí závodů

Miroslav Dosoudil v.r
ředitel sportovní akce

Ustanovení pro závody na krátké trati
Pořádající subjekt:

SKUP Olomouc, oddíl orientačního běhu (UOL)

Typ závodů:

Jednorázové denní závody jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati s pevným
pořadím kontrol.

Zařazení do soutěží:

Hanácký žebříček jaro 2012
Superžebříček Hanácké oblasti 2012
Ranking 2012, koeficient 1,00

Program:

10:30 – 14:00
14:30
Kolem 16:30

Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
P – příchozí, HDR – trať pro děti s doprovodem, DH10N (fáborkovaná trať bez
doprovodu)

prezentace v centru závodů
start 00
vyhlášení výsledků v amfiteátru

Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích:
Dle Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti (Příloha 1)
Vzdálenosti:

Centrum – start ,cíl
800 m, převýšení 70 m, modrobílé fáborky
Start a cíl budou blízko sebe, možnost odložení věcí

Mapa:

Lošov I, stav 8/2011, revize 3/2012, měřítko 1:10 000, ZIV 5 m, formát A4.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Popisy kontrol:

Budou k dispozici v centru závodů.

Terén:

Hanácký jarní, členitý, i když v některých místech jen málo, jehličnatý i smíšený

les s hustou sítí komunikací

Poplatky:
HDR, P
žactvo
ostatní
půjčovné SI čipu
ztráta SI čipu

do 25. 3.
40,- Kč
40,- Kč
70,- Kč
10,- Kč
700,- Kč

po 25. 3.
40,- Kč
60,- Kč
100,- Kč
10,- Kč
700,- Kč

Platby:

Poplatky je možné zaplatit při prezentaci nebo zaslat na účet č. 216339548/0300,
variabilní symbol 272xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS.
V případě platby na účet doklad o zaplacení předložte u prezentace.

Protesty:

Výše vkladu při protestech 200 Kč.
Adresa pro písemný protest: Jindřich Smička
Partyzánská 22
783 71 Olomouc - Holice

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitelé tratí

Informace:

Jindřich Smička - mobil + 420 605 229 656,
- e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz

Jindřich Smička v.r.
ředitel sportovní akce

Jindřich Smička
Štěpánka Štrajtová (R3)
Michal Štrajt

Štěpánka Štrajtová v.r.
hlavní rozhodčí závodů

