Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Kometa Kralovice, z.s.
Žebříček B–Čechy západ 2018 (3. - 4. závod)
Mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati

ROZPIS
Pořádající orgán:

Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu
Západočeský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Kometa Kralovice, z.s.
Datum a typ závodu: sobota 9. 6. 2018 - klasická trať, intervalový start, 00 = 12:00 hod
mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati
neděle 10. 6. 2018 - krátká trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod
Centrum:
louka východně od obce Hluboká,
GPS: 50°1'53.048"N, 13°19'24.681"E,
Prezentace:
v centru závodu:
sobota 9:30 – 11:15 hod.
neděle 8:30 – 9:15 hod.
Vzdálenosti:
parkování – centrum 100 až 250 m (vybírán poplatek v SO na oba dny 50,- Kč)
autobusy vysadí závodníky v obci Hluboká (300 m) kde mohou i parkovat
centrum – start do 2000m
centrum – cíl
0m
Mapa:
sobota – DH 16-21 1:15 000, ostatní 1:10 000 ekv 5m, stav 5/2018
neděle – všechny kategorie 1:10 000 ekv 5m, stav 5/2018
Pro oba dny použitý mapový klíč ISOM 2017
stará mapa – POD HRADEM z r. 1991, mapa z Mistrovství světa 20.-25.8.1991
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/pod-hradem-1991
Terén:
zařízlá, hluboká údolí k řece Střele a jejím přítokům - skalky, kameny, kamenná
pole, různorodá podložka. Jinak ale hustá síť komunikací, mnoho prostorových
objektů. Spíše jehličnatý les v přírodní rezervaci Střela.
Kategorie:
D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B,
D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B,
H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C
HDR, P, T
P – jednoduchá trať pro příchozí
T – mapově náročnější tréninková trať
kategorie HDR a P budou mít volný startovní čas, doprovod HDR smí startovat
v jiné (své) kategorii pouze před absolvováním tratě HDR
Při mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati v sobotu dne 9.6.2018 mohou startovat v
kategoriích DH16-DH21 všichni registrovaní závodníci Západočeské oblasti i nad limit Prováděcích
předpisů a Soutěžního řádu ČSOS, přičemž v kategoriích DH21 bude postupující určen v nejvyšší
podkategorii. Pokud nebude z nejvyšší podkategorie žádný postupující, bude určen z nižší
podkategorie.
Přihlášky:
do 27.5.2018 23:59:59 v ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz), neregistrovaní a
cizinci na e-mail m.hanak@keypack.cz (elektronická přihláška je platná jen v
povinném formátu ČSOS a po potvrzení přijetí)
Vklady:
DH21A, DH21B, DH21C: klasická trať 200,-- Kč, krátká trať 170,-- Kč
DH60B a výše, T: klasická trať 130,-- Kč, krátká trať 120,-- Kč
DH14B: klasická trať 100,-- Kč, krátká trať 100,-- Kč
DH10N, DH10C, DH12C, HDR, P: klasická i krátká trať 60,-- Kč
ostatní kategorie: klasická trať 180,-- Kč, krátká trať 160,-- Kč

Úhrada:
Systém ražení:
Informace:
Funkcionáři:

Protesty:
Předpis:
Ubytování:

Upozornění:

závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo P a HDR)
v termínu přihlášek na účet pořadatele u MBank č. 670100-2201061589/6210,
VS 18xxxx, přičemž xxxx číslo oddílu dle adresáře ČSOS. Majitel účtu je
KOMETA Kralovice, z.s.
SPORTident a to „kontaktní ražení“ – možnost zapůjčení SI - čipu za 40,Kč/den, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát
adresa www stránky závodu: http://zb2018.kometakrl.cz/
Martin Hanák - m.hanak@keypack.cz, zb@kometakrl.cz, tel.: 739 654 855
ředitel závodu
Mgr. Marta Hanáková
hlavní rozhodčí
SO – Martin Hanák R2, NE – Ondřej Pova R2
stavitel tratí sobota Ondřej Pova R2
stavitel tratí neděle Martin Hanák R2
hlavní kartograf
Aleš Hejna
písemně doložené vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle
Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu Mgr. Marta
Hanáková, Nová 513, 331 41 Kralovice
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2018
pořadatel zajišťuje v tělocvičně s vlastními spacími pytli v Kralovicích ze SO na
NE za a´ 90,- Kč (ZŠ, Nová 730, cca 17 km), nutno objednat spolu s přihláškou
přes ORIS.
Dále pořadatel zajišťuje ubytování přímo v centru ve vlastních stanech ze SO na
NE za podmínek 50,- Kč/os/noc se zázemím TOI + mytí + stánky i večer (SONE), nutno objednat s přihláškou přes ORIS (spaní v oddílových zakázáno).
Pořadatelé pro vás také rezervovali velkou ubytovací kapacitu „ŠVP Sklárna“,
nocleh na postelích, cca 7 km od arény. Dvě úrovně ubytování jsou rozděleny a´
280/osoba/noc/se snídaní starší část ŠVP (WC a sprchy společné na patře) a a´
380/osoba/noc/se snídaní rekonstruovaná část (menší pokoje s WC a sprchou).
Je možné dokoupit i večeře. Rezervujte si sami na svp.sklarna@seznam.cz nebo
na tel. 373 395 201 !!!
Další kontakty na možnosti ubytování v okolí arény ŽB budou stále průběžně
zveřejňovány na stránce závodu.
provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je
možno pouze se souhlasem ředitele závodu

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 28.3.2018.
Martin Hanák SO, Ondřej Pova NE

Mgr. Marta Hanáková

hlavní rozhodčí

ředitel závodu

