ROZPIS
Oblastní mistrovství a veteraniáda – štafet
I. Společná ustanovení VČP:
1. Kategorie:

H10N, H10C
H12C, H12D
H14C, H14D
H16C, H16D
H18C
H21A, H21C, H21D
H35C, H35D
H45C, H45D
H55C, H55D
H65C, H65D
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)

D10N,
D12C,
D14C,
D16C,
D18C
D21A,
D35C,
D45C,
D55C
D65C

D10C
D12D
D14D
D16D
D21C, D21D
D35D
D45D

Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
Na tratě H10N a D10N nebudou pouštěny děti s doprovodem.
Pro děti s doprovodem je určena kategorie HDR, viz.bod 7.

2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
jednotný přihláškový systém OB Haná (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp).
V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu
přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků registrační
číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera,10 znaků číslo čipu SI, mezera,
25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka).
3. Vklady: Žactvo 50 Kč, ostatní 70 Kč - pro závodníky s platnou
registrací sekce OB na příslušný rok (závodníci bez uvedeného registračního čísla budou
považováni za neregistrované členy sekce OB, neplatí pro kategorie H,D10N a H,D10C).
Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
Vklady pro kategorie P a HDR jsou 50 Kč.
Vklady se platí na prezentaci závodu.
Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.
4.

Dodatečné přihlášky:
a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na prezentaci ze
dvojnásobný vklad,
při změně jména uvnitř kategorie v oddíle jednoduchý vklad
b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.
6. Internet: Adresa stránky Východočeské oblasti na internetu:
http://www.vco-ob.cz
Na této stránce jsou umístěny rozpisy, startovní listiny, výsledky závodů ve
Vč oblasti a mnoho dalších informací z OB ve Vč oblasti.
7. Veřejné kategorie:
HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky !),
trať na úrovni H12D.

Start obou kategorií bude "volný" podle příchodu na start. V rozpisu závodu
bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporučení cca o 20´
méně než poslední startovní čas).

II. Oblastní mistrovství a veteraniáda - štafet:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Shromaždiště:
Způsob placení:

Sobota 23. června 2012
Magnus Orienteering (ASU)
do 16.06.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu david.ales#email.cz)
Letohrad, zámek
při prezentaci, možno i převodem na účet 172435721/0600, VS: číslo
klubu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 09:30 hod. (v místě prezentace sprintu)
13:30 - 14:00
Start:
000 = 14:30 hod
Mapa:
Geiersberg, 1:10 000, E:5m, rozměr A4, stav: 05/2012
Trať:
štafety
Terén:
kopcovitý, členitý, četná údolí a hřbety, dobře průběžný, porostově
rozmanitý, hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Kamil Koblížek
hlavní rozhodčí: Tomáš Leštínský
stavba tratí:
Vítězslav Khýn
Informace:
http://vcp12.aljosa.org

III. 10. kolo soutěží:
Datum:
Sobota 23. června 2012
Tech. provedení:
Magnus Orienteering (ASU)
Přihlášky:
do 16.06.2012 na OB Haná (výjimečně na e-mailu david.ales#email.cz)
Shromaždiště:
Letohrad, zámek
Způsob placení:
při prezentaci, možno i převodem na účet 172435721/0600, VS: číslo
klubu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Mapa:
Kyšperk, 1:4 000, E:2,5m, rozměr A4, stav: 05/2012
Trať:
sprint
Terén:
městská zástavba, kopcovatý zámecký park anglického typu
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Kamil Koblížek
hlavní rozhodčí: Jan Fátor
stavba tratí:
Tomáš Leštínský
Informace:
http://vcp12.aljosa.org

