ROZPIS
4. závodu Ještědského žebříčku mládeže – jaro
4. závodu Ještědského žebříčku dospělých
Závodu celostátního rankingu s koeficientem 1,00
Veřejného a náborového závodu

Pořádající orgán:

Ještědská oblast sekce OB ČSOB (JO)

Pořádající subjekt:

Klub orientačního běhu Děčín (LDC)

Typ závodu:

Klasická trať

Datum:

Sobota 9. dubna 2016

Místo konání:

Jílové u Děčína

Centrum:

Rekreační středisko chata Mír - http://mujweb.cz/chatamir
GPS: 50.7743447N, 14.1089683E

Kategorie:

D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D40, D45, D50, D55, D60,
D65, D70
H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H40, H45, H50, H55, H 60,
H65, H70
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem
HD10L - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu
F - fáborkovaná trať pro děti – zdarma
T6 - tréninková trať na úrovni H21K
P3 - kategorie příchozích cca 3 km, trať na úrovni HD14

Mapa:

Nová mapa Fluoritová stráň – 1:10 000 – E=5m – 21x30 cm, stav jaro 2016, autor
Jaromír Pospíšil (LDC), mapový klíč – ISOM 2000. Mapa nebude vodovzdorně
upravena.

Terén:

Typický podhorský les, kamenitá podložka, místy podmáčený terén

Systém ražení:

Elektronický způsob ražení kontrol SportIdent

Prezentace:

V den závodu na shromaždišti od 9 do 10 hodin

Start:

00 = 11:00 hod – intervalový dle startovky. Kategorie HDR, P3, T6 mají volný start
na krabičku, ovšem v čase 0 až 90.

Vzdálenosti:

Start a cíl na shromaždišti. Parkování v okolí centra do 300 m.

Parkování:

Dle pokynů pořadatele v areálu chaty a okolí střediska za poplatek 20,- Kč.

Vklady:

HD10L, HDR
55,-Kč/os
HD10, 12, 14
70,-Kč/os
P3
60,-Kč/os
HD16 a starší
100,-Kč/os
T6
100,-Kč/os
Zapůjčení SportIdent čipu 50,-Kč/os (netýká se kategorií HD10L, HDR, HD10).
V případě ztráty nebo nevrácení SportIdent čipu bude požadována náhrada 700,Kč.

Úhrada:

Na účet klubu č. 2800387038/2010 v termínu přihlášek. Jako VS použijte symbol
27XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB 2016.

Přihlášky:

Přihlášky do neděle 3. 4. 2016 23:59 hod.
Použijte přihláškový systém ORIS na adrese
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3323. Závodníci ze zahraničí se přihlašují
přes (Foreign participants using registration system on web page)
http://activity.kobdecin.cz/EventDetail.aspx?EventID=ab68e7d7-1b02-4a7c-8c0e2fad16c661db . Pozdější přihlášky výhradně na prezentaci v den závodu jenom na
místa vakantů. Po uzavření přihlášek už nelze měnit kategorii.

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje. Případní zájemci se můžou obrátit přímo na chatu MÍR.

Stravování:

V termínu přihlášek možnost objednat oběd - Kuřecí řízek 150 g s bramborem a
okurkou za cenu 100,- Kč. Objednávejte v systému ORIS. V objektu chaty bude
otevřen bufet – pivo, limo, párek, čaj, káva, sladkosti.

Šatny, WC, sprchy:

Sál chaty Mír a přilehlé prostory v objektu střediska.

Školka:

Vaše děti rádi pohlídáme, ale jenom po nezbytnou dobu vašeho závodění.

Kontakt:

E-mail: kobdecin@seznam.cz , webové stránky závodu http://zavod.kobdecin.cz

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc bude pouze v
centru závodu. Každý závodník je povinen vyčíst SportIdent čip po doběhu.
V případě, že účastník závod nedokončí, je povinen to oznámit v centru u vyčítaní.

Předpis:

Závody probíhají podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů dle
platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a
soutěžního řádu daných oblastí

Protesty:

Na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč. Po závodě písemně do 14 dnů
na adresu klubu, KOB Děčín o.s., Dvořákova 1324/21, 405 02 Děčín, s vkladem na
účet klubu.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Ivan Stibal
Igor Gálus, R3
Vladislav Nehasil, R3

Těší se na Vás pořadatelé z KOB Děčín

