O Růžového vlka
3. závod Hanáckého žebříčku - podzim, zkrácená trať
závod HSH Rankingu s koeficientem 1,00
Rovensko u Zábřehu
11. října 2008

ROZPIS ZÁVODU

Severka Šumperk
klub orientačního běhu

Pořádající orgán :

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt :

Severka Šumperk – klub orientačního běhu

Datum :

11.října 2008

Centrum :

Rovensko, 3 km S od Zábřehu (okr. Šumperk), areál Kulturního
střediska Orel Rovensko

Druh závodu :

zkrácená trať, závod zařazený do HSH rankingu, koef. 1,00

Kategorie :

DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C,
DH35C, DH45C, H55C, H60C
P3 – trať pro příchozí, HDR – trať pro děti s doprovodem

Přihlášky :

řádné nejpozději do 5.10.2008, dodatečné do 8.10.2008 za vklady
zvýšené o 50%, vše přes přihlašovací systém Hanácké oblasti.
Pozdější přihlášky za dvojnásobné startovné (kromě kategorií HRD a
P) a pouze dle možností pořadatele.

Informace :.

e-mail severka@razdva.cz nebo telefon 724234521 (Jarda Strachota)

Vklady :.

žactvo
30,- Kč
RD a P3
30,- Kč
ostatní
50,- Kč
zapůjčení čipu
10,- Kč
při ztrátě čipu
700,- Kč
Veškeré platby zasílejte na účet č.1904881319 / 0800, variabilní
symbol 1110xxxx (xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOB), dodatečné
přihlášky lze zaplatit při prezentaci.

Prezentace :

9:00 – 10.30 hod. v centru závodu.

Start :

00 = 11:00 hod., intervalový dle startovní listiny, pro P3 a HDR
libovolně v čase 20 – 90 min.

Mapa :

Vlčí důl, 1:10 000, E = 5, stav září 2008, rozměr A4, mapovali Luděk
Krtička, Jiří Král, Martin Poklop a Vojtěch Král, hlavní kartograf Luděk
Krtička, tisk – laser. Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén :

středoevropský, ultrahanácký, nadmořská výška od 350 do 460
m.n.m., hustá síť komunikací, v západní části prudký svah, převážně
smrkový les, místy hustníky a podrost, v lese se v minulosti intenzivně
těžilo, les byl také zasažen Emmou, či jiným vánkem a místy ještě
není úplně vše odstraněno

Systém ražení :

elektronický – SportIdent.

Předpis :

závodí se dle platných pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké
oblasti

Upozornění :

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská
pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu.
Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého
zdravotního pojištění.

Vzdálenosti :

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl – centrum

Parkování :

bude organizováno pořadatelem a je možné pouze!! na vyhrazených
místech v obci Rovensko, parkovné osobní automobil 10,- Kč,
autobus 30,- Kč

Občerstvení :

nápoj po doběhu a dále v centru závodu bufet

WC a mytí :

v centru závodu

Vyhlášení výsledků :

nejpozději ve 14.30 hod., závodníci na prvních třech místech obdrží
drobné ceny a diplom

Jaroslav Strachota
ředitel závodu

Zdenka Králová
hlavní rozhodčí

do 500 m
do 1500 m
do 800 m

Vojta Král
stavitel tratí

