Rozpis závodu
„Šumperský kotel 2014“
5. závod Hanáckého žebříčku jaro – Mistrovství HO na krátké trati 2014 a veřejný závod v
orientačním běhu jednotlivců
Pořádající orgán:

ČSOS - Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje

Pořádající subjekt:

SK Severka Šumperk (SSU). „Kotel“

Klasifikace závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol.

Zařazení do soutěží:

5. závod Hanáckého žebříčku jaro – Mistrovství HO na krátké trati 2014.
Rankingový závod s koeficientem 1,02.

Datum:

3. května 2014

Centrum závodu:

Šumperk, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Gen. Krátkého
30, GPS: 49°58'23.484"N, 16°58'41.027"E. V centru bude prostor pro
postavení klubových tunelů, v případě nepříznivého počasí tělocvična.

Prezentace:

9.00–10.15 v centru závodu.

Start:

11.00 hod., intervalový.

Kategorie:

Mistrovství Hanácké oblasti na KT:
•

D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55

•

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65

Ostatní (nemistrovské) kategorie:

•
Vklady:

D10C, H10C, DH10N – smajlíková trať bez doprovodu, HDR –
smajlíková trať, s doprovodem, P – trať pro příchozí.

DH10C, DH10N, DH12, DH14: 50,- / 80,- Kč / 100,- Kč (základní/zvýšený/na
místě),
HDR a příchozí: 50,- Kč
ostatní: 80,- Kč / 120,- Kč / 160,- Kč
zapůjčení čipu: 10,- Kč.

Přihlášky:

do 29. 4. 2014 přes systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně
emailem na severka@razdva.cz

Forma úhrady:

vklady zasílejte na účet SK Severka Šumperk 1904881319/0800, variabilní
symbol číslo oddílu dle adresáře ČSOS nebo platba v hotovosti u prezentace.

Mapa:

Kotel, 1:10 000, E = 5 m, ISOM 2000, stav duben 2014. Tisk na laserové
tiskárně. Vodovzdorně upravené. Hlavní kartograf Luděk Krtička.

Systém ražení:

elektronické, Sportident.

Terén:

typický příměstský les, kopcovatý, hustá síť komunikací, pestré vegetační
detaily, místy členitý.

Parkování:

na veřejných parkovištích a ulicích v okolí centra, dle pokynů pořadatelů, bez
poplatku.

Vzdálenosti:

centrum–start : do 1 km, centrum–cíl : do 1 km.

Občerstvení:

po doběhu v cíli, dále bufet s klasickým sortimentem (pivo, limo, uzeniny,
cukrovinky ...).

Vyhlášení výsledků:

po skončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a cen.

Informace:

http://www.ssu.cz, email: severka@razdva.cz nebo

http://oris.orientacnisporty.cz
Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti.

Protesty:

Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa:
Václav Král, Janáčkova 39, 787 01 Šumperk

Upozornění:

závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo
propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu – Jaroslav Kašpar
hlavní rozhodčí – Václav Král (R2)
stavitel tratí – Vojtěch Král (R1), Jan Mikula

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 8. 4. 2014.

