Rozpis
3. závodu žebříčku JO 2013 zařazený do JŽM jaro, JŽD a HSH
rankingu s koeficientem 1.0, veřejný a náborový závod
Pořadatel:

Klub orientačního běhu Děčín

Datum:

sobota 20.04.2013

Rozsah závodu:

- závod jednotlivců na krátké trati s rankingovým koeficientem 1.0
- kategorie Ještědského žebříčku – H10 až H70, D10 až D65
- kategorie DH21 rozdělena na DH21K a DH21L (předpokládané časy vítězů podle
soutěžního řádu JO)
- kategorie náborové
HD10L - fáborková trať pro děti bez doprovodu
HDR
- fáborková trať pro děti s doprovodem
F
- fáborková trať pro děti – zdarma
- kategorie příchozích – P2, P4

Vklad:

HD10L, HDR
50,- Kč/os.
HD10, 12, 14
55,- Kč/os.
P2, P4
70,- Kč/os.
HD16 a starší
80,- Kč/os.
Zapůjčení SI-průkazky 30,- Kč/os. (netýká se kategorií HD10L, HDR, HD10). Počet
čipů na půjčení je omezen do počtu 25 ks. V případě ztráty nebo nevrácení
SI-průkazky bude požadována náhrada 1200,- Kč/SI.

Úhrada:

Za celý oddíl v termínu přihlášek na účet č. 2800387038/2010,
2800387038/2010 variabilní symbol
27XXXX,
27XXXX kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB. POZOR! Nové číslo účtu.

Přihlášky:

Registrovaní závodníci v ČSOS výhradně přes přihláškový systém:
http://oris.orientacnisporty.cz/ .

Neregistrovaní a zahraniční závodníci přes přihláškový systém:
Foreign participants using registration system on web page:
http://activity.kobdecin.cz/EventDetail.aspx?EventID=2749fea5-92d1-46ca8ea1-654e5a356e92 .
Do 13.04.2013 za základní startovné. Do 16.04.2013 za příplatek 50% - mimo
HD10L, HDR, P2 a P4. Později už jenom osobně a to pouze v den závodu na volná
místa vakantů za dvojnásobné startovné. Po uzavření přihlášek už nelze měnit
kategorii. Informace na www.kobdecin.cz .
Shromaždiště:

obec KÁMEN (severně od Děčína), sál myslivecké restaurace „U Lexů“.

Dětská školka:

v blízkosti shromaždiště bude zřízena dětská školka, kde bude možnost pohlídání
vašich nejmenších. Provoz školky upřesníme v pokynech.

Šatny:

vlastní dopravní prostředky, v sále restaurace

Parkování:

autobusy i osobní auta podle pokynů pořadatele

Prezentace:

v den závodu na shromaždišti od 9.00 hod. do 10.00 hod.

Start 00:

od 11.00 hod. – intervalový (kategorie HDR, P2 a P4 mají volný start)

Vzdálenosti:

shromaždiště – start
shromaždiště – cíl

Systém ražení:

SPORT ident

Mapa:

SLUNEČNÍ BRÁNA (nová mapa) – 1:10 000 – E=5m – 21x15 cm, pro kategorie
HD40-70 bude mapa v měřítku 1:7 500, mapa nebude vodovzdorně upravena
(na startu bude k dispozici obal)

Terén:

typický pro CHKO Labské pískovce, kopcovitý, skalnatý, lehce i obtížně průběžný,
hustá síť cest různé kvality
ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Protesty:

500 m
400 m

Ivan Stibal
Vladislav Nehasil R2
Martin Horák R3

Na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. Po závodě písemně na adresu
klubu, KOB Děčín o.s., Dvořákova 1324/21, 405 02 Děčín, s vkladem na účet klubu.

Těší se na Vás pořadatelé z KOB Děčín.

