Rozpis
2. závodu žebříčku JO 2012 na klasické trati
zařazený do JŽM, 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 31.3.2012

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 jsou 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:
P3
… jednoduchá trať na úrovni D14
P5
… obtížnější trať na úrovni H16

Startovné:

HD10L, HDR
… 45,-Kč/os
HD10, 12, 14
… 50,-Kč/os
P3, P5
… 60,-Kč/os
HD16 a starší
… 80,-Kč/os
Zapůjčení SI čipu
… 30,-Kč/os (kategorie HD10, HD10L, HDR zdarma)
V případě ztráty nebo nevrácení SI čipu bude požadována náhrada 700 Kč.

Úhrada:

Do 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:

Do neděle 25. 3. 2012.
Registrovaní závodníci z ČR výhradně přes přihláškový systém OB Haná:
http://www.obhana.cz/prihlasky/menu.asp?BezTestu=1&idKalendar=1546
Neregistrovaní závodníci přes registrační systém:
http://activity.kobdecin.cz/EventDetail.aspx?EventID=67ffa8a5-8527-468f-a19389ab21c557e2
Foreign participants using registration system on web:
http://activity.kobdecin.cz/EventDetail.aspx?EventID=67ffa8a5-8527-468f-a19389ab21c557e2 They can pay basic fee on presentation.
Později pouze v den závodu na prezentaci na volná místa vakantů za
dvojnásobné startovné (netýká se kategorií P3, P5 a HDR).
Přihláška bez uhrazeného startovného nebude akceptována. Po uzavření
přihlášek již nelze měnit kategorii.

Shromaždiště:

Maxičky u Děčína, Hotel Maxičky. GPS 50°48'24.224"N, 14°10'56.331"E
Pro nejmenší děti připravujeme fáborkovanou trať v centru závodu.

Prezentace:

V den závodu na shromaždišti od 9 do 10:30 hodin.

Dětská školka:

Na shromaždišti, pouze po dobu závodu. Nezapomeňte si své děti vyzvednout
ihned po návratu.

Šatny:

Malý sál hotelu. Hotelová pláž k dispozici pro oddílové stany.

Vzdálenosti:

Shromaždiště – start 2700 m, cíl – shromaždiště 1700 m. Cestou na start bude k
dispozici občerstvení. Pro závodníky dětských kategorií připravujeme dopravu
na start. Více informací bude v pokynech.

Start:

Intervalový, od 11:30. Kategorie HDR, P3 a P5 volný start od 12:00 do 13:00
hod.

Systém ražení:

SPORTident. Každý závodník je povinen vyčíst SPORTident čip po ukončení
závodu doběhem do cíle, nebo vzdáním.

Mapa:

Podmokelský revír – 1:10 000, e = 5m, stav zima 2012, formát A4. Stavitel vás
zavede do dosud nevyužité severozápadní části mapy.
Mapa nebude vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici obaly.

Terén:

Pohraniční prostor na území ČR. Mírně zvlněný, převážně smrkový les s hustou
sítí cest. Kameny, skalky, jámy, rýhy.

Občerstvení:

V hotelové restauraci.

Parkování:

Dle pokynů pořadatele. Počet parkovacích míst je omezen, prosíme o
ohleduplnost.

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a soutěžního řádu JO ČSOS.

Protesty:

Na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. Po závodě písemně na
adresu: Martin Horák, Liberecká 70, 405 01 Děčín II

Funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Jiří Duben
Martin Horák, R3
Igor Gálus, R3

Další informace: Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

Pořadatelé z KOB Děčín Vám přejí pěkný sportovní i kulturní zážitek.

