
Rozpis závodu

Příspěvek od Starosta Pavel
Neděle, 24 únor 2008 14:48

 Rozpis závodu oblastního žebříčku Valašské, Hanacké a Moravskoslezské oblasti, který se bude konat v sobotu
7. června 2008 v Loučce.     

 Tělovýchovná jednota Sokol Vizovice - oddíl orientačního běhu   Rozpis závodu
    
    -  6. oblastní žebříček Valašské oblasti 2008  
    -  Mistrovství Valašské oblasti na klasické trati  
    -  10. závod Hanáckého žebříčku jaro 2008   
    -  8. žebříček Moravskoslezského kraje - jaro 2008  
    -  závod Rankingu s koeficientem 1.0  
    -  veřejný závod v orientačním běhu 
   

 

Datum:

sobota 7. června 2008

Pořadatel:

 Tělovýchovná jednota Sokol Vizovice - oddíl orientačního běhu  

Centrum závodu:  

 fotbalové hřiště v obci Loučka, okres Zlín  

Prezentace:  

 sobota 7. června od 8:30 do 10:30 

Start 00:  

v 11:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start) 

Druh závodu:

 závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol 

Kategorie:  

D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D40, D45, D50, D55

H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65

H21K - zkrácená trať pro Hanáckou oblast 

D10N, H10N - fáborkováná trať 

HDR - fáborkovaná trať - rodiče s dětmi - libovolný start

P - jednoduchá trať pro příchozí délka cca 3 km - libovolný start 
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T - normální trať pro příchozí délka cca 5 km - intervalový start  

 (Hanácký žebříček bude hodnocen z kategorií D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D21, H21,
D35, H35, D45, H45, H55, H60) 

 (Moravskoslezský žebříček bude hodnocen z kategorií D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D35,
H35, D45, H45, D55, H55, H65) 

Předpokládané časy vítězů:

 dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti 

 D10 20 min.     H10 20 min.
 D12 25 min.     H12 25 min.
 D14 30 min.     H14 35 min.
 D16 40 min.     H16 45 min.
 D18 50 min.     H18 55 min.
 D21 60 min.     H21 70 min.
 D35 50 min.     H35 60 min.
 D40 40 min.     H40 55 min.
 D45 40 min.     H45 50 min.
 D50 40 min.     H50 45 min.
 D55 40 min.     H55 45 min.
 H60 45 min.
 H65 45 min. 

Funkcionáři:  

 ředitel závodu - Martin Marek 

 hlavní rozhodčí - Pavel Starosta  

 stavitel tratí - Ondřej Malý  

Přihlášky:  

do soboty 31. května 2008 do 23:59

 pozdější přihlášky 150 % vkladu (mimo kategorie HDR, P a T)  

 Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém www.obhana.cz, případně e-mailem na adresu 
prihlasky@obvizovice.cz (nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, případně požadavek na
zapůjčení). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply).  

Vklady:

 kat. HD10-14, HD10N, HDR, P, T - 50,- Kč 

 ostatní kategorie - 70,- Kč 

 půjčovné SI čipu - 50,- Kč (mimo žactvo a příchozí)    

 Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci. 

Výsledky:
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 Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www
stránkách závodu. 

Parkování:

 Dle pokynů pořadatelů, parkoviště 0 - 800 metrů od centra závodů. 

Občerstvení:

 U vybraných kategorií na trati, pro všechny pak v cíli závodu.  V centru závodu budeme provozovat bufet se
základním sortimentem - párky, pivo, limo, cukrovinky.  

Systém ražení:  

 Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení či zakoupení čipu na
prezentaci. Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. Možnost použít čipy 5., 6., 8. i 9. generece. V
případě ztráty čipu budeme vybírat 700,- Kč. 

Vzdálenosti:

 parkoviště - centrum     0 - 800 metrů 

 centrum - start             cca 2000 metrů (bude upřesněno v pokynech) 

 centrum - cíl                0 metrů 

Terén:  

 Jedná se o členitý podhorský až horský terén s pestrou skladbou porostů. V lesním komplexu se nachází rozsáhlé
partie jehličnatého, listnatého (převážně bukového) a smíšeného lesa. Nadmořská výška závodního prostoru 380 –
700 m.n.m.. Většina prostoru je velmi dobře průběžná. Vyšší pasáže bez podrostu, v nižších místy sezónní
podrost. Středně hustá síť komunikací.  

Mapa:  

 pro kategorie H16 - H40 a D16 - D40 

 Spletený Vrch - východ, 1:15000, E=5m, stav září 2007, mapový klíč ISOM 

 pro ostatní kategorie 

 Spletený Vrch - východ, 1:10000, E=5m, stav září 2007, mapový klíč ISOM 

 pro všechny kategorie vodovzdorně upravena (klasický mapník) 

Doprava:

 příjezd do centra závodů bude značen v obci Loučka 

 autobusům doporučujeme příjezd ze směru od Dolní Lhoty u Luhačovic 

Informace:  

 www stránky závodu - www.obvizovice.cz
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Vyhlášení:  

 cca ve 14:30 v centru závodů  

Upozornění:

 Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu (tel. 736
540 494 - Martin Marek). Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů
pořadatelů. 

Protesty:

 Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. 

Předpis:  

 Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a soutěžních řádů příslušných oblastí.   

 Ve Vizovicích dne 21. února 2008 

 

 Martin Marek v.r. - ředitel závodu 

 Pavel Starosta v.r. - hlavní rozhodčí 
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