Český svaz Orientačního běhu – Hanácká oblast/ Olomoucký kraj

Poslední kufr 2010
ROZPIS
7.závodu oblastního žebříčku Hanácké oblasti – klasická trať – podzim 2010
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.00
a veřejného závodu
Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast

Poř. subjekt: KOB Železárny Prostějov - ZPV
Datum:

30. října 2010

Centrum:

Horní Štěpánov, okr. Prostějov, sokolovna

Druh závodu klasická trať
Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L,H21K, H35C, H45C, H55C, H65C
HDR(děti s doprovodem), P (příchozí), DH10N (fáborkovaná, bez doprovodu)

Přihlášky:

řádné do neděle 24.10.2010 přes přihláškový systém na www.obhana.cz/prihlasky.asp
Vyjímečně e- mailem na adresu hlava@iresta.cz.
Pozdější přihlášky za zvýšený vklad kromě kategorii DH10N, DH10C,HDR a P a to pouze dle
možností pořadatele.
Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy.

Vklady:

řádné : žactvo, HDR, P 40,- Kč
ostatní 70,- Kč
zvýšené: žactvo 10, HDR, P 40,- Kč
ostatní žactvo 70,- Kč
ostatní 100,- Kč
Zapůjčení čipu 10,- Kč. Při ztrátě čipu bude účtováno 700,- Kč

Způsob úhrady : V hotovosti při prezentaci
Časový program:

Vzdálenosti

09,00 - 10,00 hodin prezentace
11,00 start 00
14,00 předpokládané vyhlášení výsledků
parkoviště – centrum do 400 m
centrum – start do 1500 m
centrum – cíl do 1500 m.
Cíl bude situován poblíž startu. Možnost zanechání oděvů.

Mapa:

Peterkův kopec 1:10 000, E= 5m, stav červen 2009, rozměr A4,
Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.

Terén:

vysočinský, mírně zvlněný terén, v centrální části údolí, střídání porostů, podrost, středně
hustá síť komunikací

Systém ražení:

elektronický – SportIdent

Parkování:

v obci – podle pokynů pořadatelů

Informace:

www.obhana.cz, www.kobprostejov.cz/poslednikufr10 , Mirek Křeček tel. 603277779, e-mail
mkrecek@volny.cz

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Mirek Křeček
Petr Hynek,
Jan Křeček, Tomáš Fajkus, Michal Jirka

Občerstvení: ve vzdálenosti 100 m od centra hospůdka

Předpis

Závodí se dle platných Pravidel OB a SŘ HO 2010
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu na shromaždišti, následující
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Vyhlášení oblastního žebříčku a soutěže družstev žactva Hanácké oblasti proběhne ihned po vyhlášení
výsledků Posledního Kufru 2010
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí HO dne

Mirek Křeček
ředitel závodů

Petr Hynek
hlavní rozhodčí

