Rozpis
2. závodu Ještědského žebříčku v OB
Pořadatel:

ESV Lok Bad Schandau ve spolupráci s KOB Děčín
Dotazy emailem na OL-Conrad@t-online.de, případně kobdecin@seznam.cz.
Informace o závodě na http://www.schrammstein-ol.de/html/kreismeisterschaft.html
případně na http://zavod.kobdecin.cz/

Datum:

neděle 3.4.2011

Rozsah závodu:

- závod jednotlivců na klasické trati s rankingovým koeficientem 1,00
- kategorie Ještědského žebříčku - H10..H21L, H21K ..H70, D10..D21L, D21K ..D65
- kateg. náborové HD10L fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
- HDR fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
-F
fáborkovaná trať pro nejmenší – zdarma
- kategorie příchozích P3
trať na úrovni D12
P5
trať na úrovni H16

Vklad:

HD10L, HDR
30,-Kč/os
HD10, 12, 14
35,-Kč/os
P3, P5
50,-Kč/os
HD16 a starší
60,-Kč/os
zapůjčení SI-čipu
30,-Kč/os (netýká se kategorií HD10L, HDR, HD10)
V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu bude požadována náhrada 700Kč/čip.

Úhrada:

V termínu přihlášek za celý oddíl na účet č. 921050379/0800 vedený u České
spořitelny a.s.,, variabilní symbol ve tvaru 27xxxx27, kde xxxx je číslo oddílu dle
adresáře ČSOS.

Přihlášky:

přihlášky přes přihláškový systém OB Haná – obhana.cz - nedělní klasika výhradně do
18.3.2011. Pozdější přihlášky jen dle možností pořadatele z Německa, jen u německého
pořadatele a za cenu 8,- Euro (mimo HD10L, HDR, P3 a P5) jen na místa vakantů za
cenu 8,- Euro.

Shromaždiště:

ZirkelsteinResort GmbH, Am Zirkelstein 109 b, 01814 Schona, viz mapu na stránkách
závodu

Šatny:

omezeně v prostoru shromaždiště a vlastní dopravní prostředky

Parkování:

dle pokynu pořadatele v prostoru pod Zirkelsteinem

Ubytování :

www.zirkelsteinresort.de

Prezentace:

v den závodu na shromaždišti od 9,00 do 10,00 hodin

Start 00:

od 11,00 – intervalový (kategorie HDR, P3 a P5 dle příchodu na start)

Vzdálenosti:

shromaždiště – start
shromaždiště – cíl

2000 m
350 m

Systém ražení:

SPORTident

Mapa:

1: 10 000 Zigeunerheide, 2010/2011, s vodovzdornou úpravou

Terén:

Zde je vedle velikosti lesa ( v pohádkách by se mluvilo o hlubokém lese ) impozantní
především jeho odlehlost. Hranice mapy tvoří tři strany, kde jedna je nepřístupná příkrá
labská stráň a hranice České republiky a pouze severní strana je otevřená od
Reinhartsdorfu do lesa k labské náhorní plošině. Pro orientačního běžce nabízí les
neskutečně mnoho prostoru a klidu mezi skalami, porosty, systémy rýh a ( bohužel ) v
kapradním podrostu síť cest a kontroly k nalezení.

Hlavní
funkcionáři:

ředitel závodu:
stavitel tratí:
kooperace LDC :

Helmut Conrad
Helmut Conrad
Jiří Duben

,

Těší se na Vás pořadatelé z ESV Lok. Bad Schandau a KOB Děčín

