Rozpis závodu
Přebor Středočeské a Pražské oblasti na krátké trati
3. závod Manufaktura jarního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18)
Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - DH75)
Závod celostátního Rankingu 2015 s koeficientem 1,02 (v kat. DH20 a DH21)
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu
Datum konání:

neděle 12.4.2015

Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:

Středočeský svaz orientačních sportů
SKOB Slaný (SLA)

Klasifikace:

závod jednotlivců s intervalovým startem na krátké trati

Místo (centrum):

Velká Černoc – informační centrum (http://www.mapy.cz/s/g2Dx)
Parkování na místních komunikacích dle pokynů pořadatele.
Platí zákaz parkování na zelených travnatých plochách a před vjezdy do domů.

Prezentace:

V centru závodu

Kategorie:

D10 D10L D12 D14 D16 D18 D20 D21L D21K D35 D45 D55 D65 D75
H10 H10L H12 H14 H16 H18 H20 H21L H21K H35 H45 H55 H65 H75

9:00 – 10:15 hod

HDR – fáborková trať pro děti s doprovodem
P2 – jednoduchá trať pro příchozí
T4 – mapově náročnější tréninková trať
T4 Ultimate – náročná tréninková trať na speciálně upravené mapě pouze
s vrstevnicemi (bez cest a porostů)
Kategorie HD21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31.3.2015) na podkategorie:
H21L 90 startujících
H21K ostatní (75% délky L)

D21L 90 startujících
D21K ostatní (75% délky L)

Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním
v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet
Přihlášky:

Do 7. 4. 2015 23:59 online na http://oris.orientacnisporty.cz/; neregistrovaní a cizinci
na: oldamalec@gmail.com (do předmětu uveďte „přihláška“; elektronická přihláška je
platná po potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.

Vklady:

kategorie
do 6. 4. 2015
DH10L, HDR, P
60 Kč
DH10 DH12 DH14 DH65 DH75
60 Kč
Ostatní, T
100 Kč

po 6.4. 2015
60 Kč
90 Kč
150 Kč

Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 51-5204270427/0100 vedený
u Komerční banky Slaný, VS 4xxxx, přičemž xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.
Vezměte si prosím doklad o zaplacení.
Vklad do 500 Kč je možno uhradit v hotovosti na prezentaci.
Pozor! Jedná se o přeborový závod. Po zveřejnění startovní listiny nejsou
v přeborových kategoriích povoleny žádné změny! Dohlášky jsou možné jen v rámci
vakantů.
Systém ražení:

Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč (požadavek na zapůjčení uveďte
v přihlášce). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 700 Kč.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum: 0 – 500 m
centrum – start:
1 300 m/70 m
cíl – centrum:
1 000 m

Školka:

bude v centru závodů

Občerstvení:

v centru závodů, zajišťuje o.s. Velká Černoc sobě

Mapa:

Liščí rokle - jih, měřítko 1:10000
E: 5 m, stav: duben 2013, revize jaro 2015
mapoval: Zdeněk Švec, revize: Jan Hanák
mapový klíč: ISOM 2000, mapy nebudou vodovzdorně upravené

Terén:

zvlněný, erozní tvary, porostově různorodý, dobře až velmi dobře průběžný, terénní
i porostové detaily, hustá nepravidelná síť cest a pěšin

Start 00:

11:00, intervalový
kategorie HDR, P2 a T4 a T4 Ultimate v samostatném koridoru v libovolném čase, přes
startovací SI jednotku (případné časové omezení bude uvedeno v pokynech).

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu:

Helena Zemková R3
Ludmila Hrdličková R1
Jan Hanák R3

Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283, 274 01 Slaný
Informace:

http://oz2015cernoc.skobslany.cz/, mail: h.zemkova@seznam.cz

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOS

Rozpis byl schválen soutěžní komisí SSOS a PSOS dne: 10.3.2015

