Rozpis
7. závodu žebříčku JO 2010 zařazený do JŽM léto, JŽD, JPDV
a HSH rankingu s koeficientem 1.0, veřejný a náborový závod
Pořadatel:

Klub orientačního běhu Děčín (LDC) . Dotazy na kobdecin@seznam.cz.
Informace o závodě na http://zavod.kobdecin.cz/

Datum:

Sobota 29.5.2010

Rozsah závodu:

- závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00
- kategorie Ještědského žebříčku - H10 až H70, D10 až D65
- kategorie D21 a H21 rozděleny na DH21K a DH21L
- předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JO
- kateg. náborové
HD10L
fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
HDR
fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
F
fáborkovaná trať pro děti – zdarma
- kateg. příchozích P2
jednoduchá trať na úrovni D14
P4
obtížnější trať na úrovni H16

Vklad:

HD10L, HDR
35,-Kč/os
HD10, 12, 14
40,-Kč/os
P2, P4
50,-Kč/os
HD16 a starší
65,-Kč/os
zapůjčení SI-průkazky
30,-Kč/os (kategorie HD10L, HDR, HD10 zdarma)
V případě ztráty nebo nevrácení SI-průkazky bude požadována náhrada 700 Kč!

Úhrada:

V termínu přihlášek za celý oddíl na účet č. 921050379/0800 vedený u České spořitelny
a.s., variabilní symbol 27XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Doklad o zaplacení
může být vyžadován na prezentaci.

Přihlášky:

Registrovaní i neregistrovaní závodníci z ČR výhradně přes přihláškový systém

www.obhana.cz . Do 23.5.2010 za základní startovné, později pouze osobně a to v den
závodu na volná místa vakantů za dvojnásobné startovné (netýká se kategorií P2, P4 a HDR).
Přihláška bez uhrazeného startovného nebude akceptována.
Foreign registrations will be available directly on web http://zavod.kobdecin.cz/ from
st
th
May 1 to May 18 . Foreign participants can pay basic fee on presentation.
Shromaždiště:

Obec LIPOVÁ – LIŠČÍ (asi 17 km SZ od Rumburka). Obec Lipová na mapy.cz

Šatny:

Vlastní dopravní prostředky, doporučujeme oddílové stany.

Občerstvení:

Pojízdný stánkový prodej.

Parkování:

Dle pokynů pořadatele za poplatek 20,- Kč.

Prezentace:

V den závodu na shromaždišti od 9,00 do 10,00 hodin.

Start 00:

Od 11,00 – intervalový (kategorie HDR, P2 a P4 volný start)

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start ... 600 m, cíl – shromaždiště ... 150 m

Systém ražení:

SPORTident do verze SI6. Majitelům novějších čipů bude zdarma zapůjčen čip SI5.

Mapa:

WEHRSDORF süd (nová mapa) – 1:10 000, e = 5m, stav podzim 2009, formát A3, A4.
Mapa není vodovzdorně upravena, na startu bude k dispozici obal.

Terén:

Pohraniční prostor na území ČR a SRN. Mírně zvlněný, dobře průchodný terén s hustou sítí
cest. Kameny, jámy, rýhy, lomy.

Ubytování:

Restaurace U Pytláka

Protesty:

Na místě s vkladem 200,- Kč. Po závodě písemně na adresu: Petr Vlček, ČSLA 9, 405 02
Děčín 1.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Ivan Stibal
Petr Vlček R3
Martin Horák

Těší se na Vás pořadatelé z KOB Děčín.

