Český svaz orientačních sportů
OK Sparta Praha

ROZPIS
závodu Českého poháru štafet (B)
závodu České ligy klubů (B)
veřejného závodu štafet

Datum

15. září 2012 odpoledne

Centrum

Kozmice u Benešova, louka a pole za obcí
49°49'37.281"N, 14°47'19.045"E

Pořádající orgán

Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

OK SPARTA Praha (SCP)

Předpis, předpokládané časy
vítězů

Závod probíhá podle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce
OB a prováděcích pokynů k soutěžím OB pro rok 2012.

Vypsané kategorie

Český pohár štafet: D18, D21, H18, H21
Veřejný závod: DH12 (mohou startovat libovolně smíšené štafety dětí
ročník narození 2000 a mladší),
D14, D105, D135, D165, D180,
H14, H105, H135, H165, H180, OPEN (libovolně smíšené štafety)
Povolen je i start štafet, které nejsou čistě klubové, do Českého poháru
štafet se však tyto štafety nezapočítávají. Štafety jsou tříčlenné.

Přihlášky

Do pondělí 3.9.2012, 23:59 prostřednictvím přihláškového systému
Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), výjimečně e-mailem na
adresu: zdenek@precek.cz , v krajním případě písemně poštou na adresu
Zdeněk Přeček, Mendelova 738/3, 149 00 Praha 4, Háje.
Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, zkratku oddílu a označení
štafety (A,B...).
Přihláška zaslaná e-mailem je platná po obdržení "reply".
Dodatečné přihlášky v 2. termínu přijímáme za dvojnásobné startovné do
5.9.2012, 23:59 poté již jen na místa vakantů – dvojnásobné startovné.

Soupisky

Soupisky prosím vyplňte prostřednictvím přihláškového systému OB
Haná nejpozději do pátku 14.9.2012 do 18:00 hodin. Na prezentaci už
budeme provádět pouze změny!

Vklady

Kategorie:
D18, D21, D105, D135, D165, D180, H18, H21, H105, H135, H165,
H180 …………………………………….……… 510.- Kč
DH12, D14, H14, OPEN …………………..……..270,-Kč
Vklady je nutné uhradit převodním příkazem na účet OK Sparta Praha č.:
189899792 / 0300, v.s. 508xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře
ČSOS. Příkaz musí být podán nejpozději ke dni uzávěrky přihlášek. Pokud
v aktuálním výpisu z účtu nebude uveden záznam o provedeném převodu,
bude vklad považován za neuhrazený a bude vyžadovaná úhrada na místě.
Prezentace uzná doklad potvrzující korektní odeslání částky na účet
pořadatele.

Systém ražení

Bude použit elektronický systém ražení SPORTident (SI).
Závodníci s vlastním čipem uvedou jeho číslo v soupisce štafety, ostatní si
mohou SI čip zapůjčit u pořadatele za poplatek 20 Kč*)
Požadavek na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce a zaplaťte spolu
s vkladem.
*) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude vybírána vratná
záloha 700 Kč

Mapa

měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav léto 2012, hlavní kartograf Pavel
Košárek. Mapový klíč ISOM 2000. Mapy budou vodovzdorně upraveny,
velikost max. A3, laserový tisk.

Terén

Středně kopcovitý, v části prostoru erozní rýhy, hustá nepravidelná
síť komunikací všech typů, porostově rozmanitý smíšený les, místy
sezónní podrost, nadmořská výška 400 – 525 m. n. m.

Prezentace

11.00 -13.00 v centru závodu

Start

00 = 14.00 hod. hromadný ve vlnách po kategoriích

Vzdálenosti

Parkoviště – Centrum: 100 – 400m
Centrum – start : 0 m, start je v místě shromaždiště
Cíl – Centrum : 0 m, cíl je na shromaždišti

Parkování

Osobní auta na poli dle podle pokynů pořadatele.
Autobusy – parkoviště do 1km od shromaždiště dle pokynů pořadatelů.
Příjezd autobusem nahlaste předem, děkujeme.

Protesty

Písemně hlavnímu rozhodčímu. Vklad při podání protestu je 200 Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat též písemně
poštou na adresu HR: Ondřej Vrabec, Španielova 1309
163 00, Praha 6

Občerstvení

Pro všechny závodníky po doběhu v centru závodu.
Možnost dalšího občerstvení ve stáncích na shromaždišti.

Ubytování

Nezajišťujeme, zajišťuje oddíl SK Praga Praha – pořadatel dopoledního
sprintu a nedělních štafet.

Vyhlášení výsledků

Budou vyhlášeny a odměněny vždy první 3 štafety v každé kategorii
(kromě kategorie OPEN).

Další informace

Web závodů - http://www.oksparta.cz/poharstafet2012/
Richard Khel, e-mail: khel(zavináč)seznam.cz, Tel.: 774 850 600.
Preferovaný je mail.

Upozornění

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Základní první pomoc
v centru závodů, další v nemocnici v Benešově.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí
OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
V centru závodu bude prostor pro postavení oddílových stanů – pole.

Pořadatelé

V Praze dne 14. 6. 2012

ředitel závodu

Richard Khel

hlavní rozhodčí

Ondřej Vrabec, R1

stavitel tratí

Jan Mrázek, R2

Richard Khel, ředitel závodu
Ondřej Vrabec, hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 14. 6. 2012

