Praský svaz orientaního bhu, Na Dkance,
Praha 4

OK Sparta Praha

ROZPIS
závodu praské a stedoeské oblasti:
sobota 2.10. 2010

• závod systému Ranking (koeficient 1,00) v kat. DH21-L/K
• 1. podzimní závod SmartMaps Cup ebík praské a stedoeské oblasti
(DH-12, DH-14, DH-16, DH-18, DH21-L)
• závodu veteránského ebíku DH 35-L a 75
• veejného závodu pro kat. D-10, H-10, liniového závodu D-10L, H-10L
• veejného závodu na náborových tratích

Datum

Sobota 2. íjna 2010

Místo

Bezina u Rokycan, areál Lesního uilit

Poadatel

OK SPARTA Praha (SCP)

Poádající orgán

Praský svaz orientaního bhu

Klasifikace závodu

závod jednotlivc na klasické trati v soutních kategoriích dle
soutního ádu praské oblasti

Vypsané kategorie

DH: -10, -12, -14, -16, -18, 21-L/K, 35-L/K, 45-L/K, 55, 65, 75
DH-10L  fáborkovaná tra pro dti bez doprovodu
HDR - fáborkovaná tra pro dti s doprovodem rodi
P  píchozí, jednoduchá tra pro zaáteníky
T5, T9 - tréninkové trat orientan náronjí.
Nasazování závodník do kategorií DH 21 se ídí soutním ádem
systému Ranking. Podkategorie H21-L a D21-L po 90 startujících, H21K a D21-K bez omezení. Dritelé licence E, R a A (HD -18) mohou
startovat v podkategorii 21-L i nad uvedený poet, je-li to technicky
moné.

Prbh závodu

Závod probíhá podle Soutního ádu soutí praské oblasti SOS.

Systém raení

Bude pouit elektronický systém raení SPORTident (SI).

Poadatelé

editel závodu

Richard Khel R2

hlavní rozhodí

Ondej Vrabec R2

stavitel tratí

Miroslav Ková R2

Pihláky

Do pondlí 27. záí 2010 23:59 prostednictvím pihlákového systému
Hanácké oblasti (www.obhana.cz/prihlasky.asp), výjimen v
odvodnných pípadech e-mailem na adresu: zdenek@precek.cz.
Pihláka e-mailem musí obsahovat: kategorii, registraní kód SOS,
íslo prkazu SI, píjmení, jméno, licenci.
Není-li íslo SI uvedeno v pihláce a není-li ani v registraní databázi
SOS, pedpokládá se, e závodník ip nevlastní a poaduje jeho
zapjení.
Závodníci s neúplnými údaji nemusí být zaazeni do startovní listiny
soutních kategorií.
Pihláka zaslaná e-mailem je platná po obdrení "reply".
Pihláku za celý oddíl oznate v e-mailu jako pedmt: "Pihláka
'zkratka oddílu'" a posílejte výhradn v povinném formátu SOS (v textu
e-mailu nebo jako pílohu TXT).
Dohláky v den konání závodu pouze omezen za zvýený vklad a podle
moností poadatele. Dohláky kat. DH-10, DH-10L, HDR, náborové a
tréninkových tratí budou pijímány i na míst bez zvýení vkladu.

Vklady

Budou vybírány pi prezentaci na základ pihláky souhrnn za celý
oddíl:
v termínu

po 27.9.

DH-10, DH-10L, HDR, P,

40 K

40 K

T5, T9

70 K

70 K

DH-12 a DH-14, od DH65-

40 K

70 K

DH-16 a DH 55-

90 K

130 K

Pjovné ipu SI:

20 K*)

*) platí pro leny registrované v SOS, u ostatních bude vybírána vratná
záloha 700 K
Zmny ve startovní listin v rámci oddílu a kategorie 10 K podle
moností poadatele.
Vklady lze uhradit pevodním píkazem na úet 189899792/0300, v.s.
88xxxx, kde xxxx je íslo oddílu podle adresáe SOB. Majitelem útu
je OK Sparta Praha. Píkaz musí být podán nejpozdji do 28. 9. 2010.
Doklad o zaplacení vezmte s sebou na prezentaci.
Vklad pi protestech

200 K dle platných Provádcích pedpis k soutím SOS,
potovní adresa hlavního rozhodího:
Ondej Vrabec, panielova 1309, 163 00 Praha 6

Prezentace

Centrum závodu: budova Lesního uilit v Bezin od 8:30 do 10:00

Shromadit a
centrum

Vymezený prostor v areálu uilit: jen omezená monost ukrytí ped
nepízní poasí.

Oberstvení

Pro vechny závodníky po dobhu v centru závodu, pro nkteré kategorie
i bhem závodu (voda / voda se ávou).

Mapa

mítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav kvten 2006 + revize 8/2010 .
Mapa nebude vodovzdorn upravená, velikost max. A3 (bude upesnno
v pokynech) , laserový tisk. Pouitý mapový klí: ISOM 2000
Autoi mapy: Ale Hejna, Vendula Hejnová, Martin Hejna, Josef Hejna,
Milan Borovika, Jaromír Buriánek, Petr Rejpal.

Terén

Kopcovitý, v severní ásti s vystupujícím kamenitým hbetem s terénními
detaily, kameny, srázky a kamennými poli. Stedn hustá sí komunikací.
Vtinou dobe prbný, místy hustníky a podrost.

Parkování

Osobní auta v obci na základ ohleduplnosti k místním obanm i na
plochách podle pokyn poadatele.
Autobusy  parkovit v areálu uilit

Starty

00 = 10:30 hod., intervalový

Shromadit - start

Do 1000 m, bude upesnno v pokynech , modro-bílé fáborky

Cíl - shromadit

0m

Doprava

Pouze vlastní, bohuel nelze vyuít veejné dopravy.

kolka:

Dti s sebou  Po dobu závodu bude k dispozici kolka.

Poznámka

Doplující a upesující informace prbn na adrese
http://precek.cz/ob/scp/10pz nebo na mailu khel(uzená)seznam.cz
Úastníci závodu závodí na vlastní nebezpeí.

V Praze dne 17. 8. 2010

Richard Khel v.r, editel závodu
Ondej Vrabec v.r., hlavní rozhodí

Rozpis byl schválen PSOB dne 1.9.2010

