Český svaz orientačních sportů - Hanácká oblast

ROZPIS
závody 5. Hanáckého žebříčku podzim
veřejné závody
Datum, místo a centrum sportovní akce:
Sobota 15.10. 2011, Mrsklesy, Sportovní areál (N 49o 36,0´, E 17o 24,2´)
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů - Hanácká oblast / Olomoucký kraj
Pořádající subjekt:
OK Olomouc (LOL).
Typ závodů:
Jednorázové denní závody jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati s pevným pořadím
kontrol.
Zařazení do soutěží:
Hanácký žebříček podzim 2011
Superžebříček Hanácké oblasti 2011
Ranking 2011, koeficient 1,00
Závodní kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C
P – Příchozí, HDR - trať pro děti s doprovodem, DH10N – fáborkovaná trať bez doprovodu
Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích:
Dle Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti (Příloha 1)
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
Přihlášky:
Přednostně přes přihlašovací systém HO, jinak e-mailem ve formátu .txt (kategorie, registrační číslo
ČSOS, jméno a příjmení, licence, SI resp. požadavek na zapůjčení) na adresu poklop.l@seznam.cz
- do neděle 09. 10. 2011 23:59 řádné za základní vklad,
- do čtvrtka 13. 10. 2011 18:59 dodatečné za zvýšený vklad,
- poté pouze do kategorií P a HDR
V přihlášce dále uveďte požadavky na zařazení ve startovní listině s uvedením důvodu. Přihlášku
e-mailem považujte za přijatou po potvrzení.
Výjimečně písemné přihlášky se stejnými údaji požadovanými výše na adresu uvedenou níže do
09. 10. 2011 (datum doručení).
Adresa pro písemné přihlášky: Lubomír Poklop
Kollárova 174
783 65 Hlubočky 3

Poplatky:
Vklad
závodní kategorie
závodní kategorie
závodní kategorie
Půjčovné SI čipu
Ztráta SI čipu

HD10, HD12, HD14
HD16, HD18, HD21, HD35, HD45, HD55, H65
Příchozí, HDR

Základní
Kč

Zvýšený
Kč

40
70
40
10
700

60
100
40

Platby:
Vklady a další poplatky (půjčovné SI) hradit buď u prezentace nebo převodním příkazem na účet
číslo 69339811/0100, variabilní symbol 27XXXX, kde XXXX je číslo klubu či oddílu dle platného
adresáře ČSOB. 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
Místo a čas prezentace:
V centru sportovní akce od 9:00 do 10:30
Vzdálenosti:
Parkoviště A - centrum:
0m
Parkoviště B - centrum:
cca 400 až 700 m
Centrum - start:
cca 1400 m (přes cíl)
Centrum - cíl:
cca 1100 m
Popis terénu:
Prostor závodu se nachází v okrajové části vojenského újezdu Libavá v nadmořské výšce 270 až
360 m. Je rovinatý v centrální části, na SZ se nachází prudký svah do údolí řeky Bystřice obsahující
břidlicové skalní objekty. V centrální části se nachází četné pozůstatky po vojenské činnosti
(bunkry, jámy, kupy). Hustota cest je středně vysoká až vysoká. Ve většině závodního prostoru roste
bujná vegetace. Doporučujeme krytí dolních končetin a boty s hřeby.
Mapa:
U DIVOČÁKA, 1 : 10 000, ZIV 5 m, stav říjen 2011, typ mapového klíče ISOM 2000,
autoři Miroslav Dosoudil a Martin Poklop, rozměr cca A4.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.
Start:
00 = 11:00, intervalový
Druh označování závodních průkazů:
Elektronický systém - SPORTIDENT.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a platného Soutěžního řádu soutěží ČSOB resp.
Soutěžního řádu soutěží HO v orientačním běhu.
Parkování:
Parkoviště A (u sportovního areálu) řízené pořadatelem:
– BUS nahlášený v přihlášce
- poplatek 20,- Kč/BUS
– osobní auta do naplnění kapacity (30 až 40 aut) - poplatek 20,- Kč/auto
Parkoviště B (místní komunikace) řízené pořadatelem:

- BUS
- poplatek 10,- Kč/BUS
- osobní auto - poplatek 10,- Kč/auto
Občerstvení:
- Po doběhu v cíli šťáva eventuelně (při velmi chladném počasí) v centru čaj.
- V centru prodej kofoly, piva, čaje, kávy a ohřívaných uzenin.
Různé:
- V centru budou k dispozici travnaté plochy k postavení klubových tunelů.
- Na provozování prodejní a propagační činnosti v centru závodu je nutná písemná dohoda
s pořadateli.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 16. 9. 2011

Miroslav Dosoudil v.r
ředitel sportovní akce

Lubomír Poklop v.r
hlavní rozhodčí závodů

