Rozpis
1. závodu žebříčku JO 2011 na krátké trati
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 2.4.2011

Rozsah závodu:

- závod jednotlivců na krátké 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
P3
obtížnější trať na úrovni H16

Vklad:

HD10L, HDR
30,-Kč/os
HD10, 12, 14
35,-Kč/os
P2, P3
50,-Kč/os
HD16 a starší
60,-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. Platby ze celý oddíl najednou.

Přihlášky:

Registrovaní závodníci z ČR výhradně přes přihláškový systém www.obhana.cz - sobotní krátká
trať do neděle 26.3.2011 za základní startovné.
Neregistrovaní závodníci výhradně přes registrační systém http://zavod.kobdecin.cz/ od 15.3 do 26.3.
Foreign registrations using registration system on web http://zavod.kobdecin.cz/ from March 15 th to
March 26th, 2011. Foreign participants can pay basic fee on presentation.
Později pouze osobně a to v den závodu v čase prezentace jenom na volná místa vakantů za dvojnásobné
startovné (netýká se kategorií P2, P3 a HDR).
Přihláška bez uhrazeného startovného nebude akceptována. Po ukončení přihlášek nelze měnit kategorii.
POZOR!!! Přihlášky na nedělní závod - klasiku, který pořádá ESV Bad Schandau s asistencií KOB
Děčín jenom do neděle 18.3.2011 přes www.obhana.cz - nedělní klasika. Rozpis pro nedělní závod je
zvlášť. Info na http://www.schrammstein-ol.de/html/kreismeisterschaft.html. Platba na nedělní závod
na účet s jiným variabilním symbolem, viz rozpis!

Shromaždiště:

Maxičky u Děčína, Hotel Maxičky. Obec Maxičky na mapy.cz. Školka na shromaždišti.

Šatny:

Malý sál hotelu, vlastní dopravní prostředky, hotelová pláž k dispozici pro oddílové stany.

Občerstvení:

V hotelové restauraci.

Parkování:

Dle pokynů pořadatele.

Prezentace:

Prezentace v den závodu na shromaždišti od 9 do 10 hodin.

Start 00:

Start v 11,00 hod, intervalový (kategorie HDR, P2 a P3 volný start do 12:30 hod)

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start 2100 m, cíl – shromaždiště 1400 m

Systém ražení:

SPORTident. Každý závodník musí vyčíst SPORTident čip.

Mapa:

Podmokelský revír (nová mapa) – 1:10 000, e = 5m, stav podzim 2010, formát A4.
Mapa není vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici obaly.

Terén:

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

Ubytování:

- Hotel Maxičky http://www.maxicky.cz - 200 Kč/osobu (nutná včasná rezervace), po vyčerpání
pokojů možnost ve vlastním spacáku na sále za 50 Kč/osobu. Při objednávce připomenout účast na OB.
- Chatičky u hospody Dřevák, www.restaurace-drevak.zde.cz, (nutná včasná rezervace).

Protesty:

Na místě hlavnímu rozhodčímu 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:

Jiří Duben
Vladislav Nehasil R2
Petr Vlček R2

Každý závodí na vlastní nebezpečí

Těší se na Vás pořadatelé z KOB Děčín.

