ROZPIS
6. závodu jarního žebříčku Moravskoslezského kraje na klasické trati,
závodu soutěže Ranking s koeficientem 1.00
a veřejného závodu v orientačním běhu
Pořádající orgán:
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů.
Pořádající subjekt:
Sportovní klub OB Ostrava (MOV).
Klasifikace závodu:
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol.
Datum:
Sobota 17. května 2014.
Shromaždiště:
Louka vedle koupaliště ve Štramberku-Libotíně; GPS: 49°35´14.244´´N, 18°5´38.472´´E.
Prezentace:
8:00 - 9:00 hod. v chatce naproti louky.
Start 00:
10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR, P3, P5 - libovolný start).
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum: 100 - 500 m
Centrum - start – 400 m
Centrum - cíl – 0 m
Možnost převlékání:
a) ve vlastních autech
b) ve vlastních oddílových stanech nebo tunelech na shromaždišti závodu (na louce)
Způsob ražení:
Elektronický systém SPORTIdent, náhradní kleštičkami na kontrolách do políček R na mapě.
Poplatek za zapůjčení SI 40,- Kč, za ztrátu SI se účtuje 700,-Kč
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
D10N, H10N a HDR (rodiče s dětmi)
P3 - jednoduchá trať pro příchozí délka cca 3 km
P5 - normální trať pro příchozí délka cca 5 km
Přihlášky:
Do pondělí 12. května 2014 do 23:59hod. přihlašovacím systémem ORIS . Zahraniční,
neregistrovaní a závodníci bez přístupu do ORISu e-mailem na adresu:
prihlasky.mov@seznam.cz . Do předmětu e-mailu napište slovo: „Libotín“. Přihláška zaslaná
e-mailem je přijata až obdržíte odpověď (reply).
Startovné:
DH10N, DH10C, DH12C 30,- Kč
HDR, P3
50,- Kč
Ostatní kategorie
90,- Kč
Zapůjčení SI čipu
40,- Kč
Přihlášky po termínu jen za dvojnásobné startovné. Zvýšené startovné nebude uplatněno pro
kategorie DH10N, HDR, P3 a P5
Časy vítězů:
Dle platného Soutěžního řádu MSKS OS

Způsob úhrady vkladu:
Vklad uhraďte převedením na bankovní účet SK OB Ostrava u Fio banky, a.s., č.ú.
2100410057/2010, variabilní symbol (VS) 1705xxxx, kde xxxx je číslo Vašeho oddílu nebo
klubu dle adresáře ČSOS. Platbu převodem pozdější než ve středu před závodem je nutné
doložit při prezentaci dokladem o převodu.
Hotovostní úhradu vkladu při prezentaci je nutno dohodnout předem se zpracovatelkou
přihlášek.
Mapa :
Libotín Východ, 1:10000, e=5m, mapovali Miroslav Sikora, Jiří Ryšavý, Josef Juřeník, Milan
Svěchota v roce 2013, revize 04/2014 provedl Jiří Ryšavý, mapový klíč ISOM. Mapa bude
vodovzdorně upravena.
Terén :
Kopcovitý, v části prostoru s množstvím jam a prohlubní.
Protesty :
Dle Pravidel OB písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 100,- Kč. Proti oficiálním
výsledkům na adresu Ing. Josef Juřeník, Jičínská 29, 700 30 Ostrava-Výškovice
Občerstvení:
V místě shromaždiště – bufet a restaurace.
Parkování:
V blízkosti shromaždiště na upravené ploše, podrobnosti budou v pokynech a na webových
stránkách: http://skob-ostrava.cz/stramberk-libotin-2014/ .
Předpis:
Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a
Prováděcími předpisy MSKS OS pro rok 2014.
Informace :
Na stránkách SK OB Ostrava (http://skob-ostrava.cz/stramberk-libotin-2014/ ), MSKS OS a
ORISu. K přihláškám u Hany Svěchotové na e-mailu: prihlasky.mov@seznam.cz , MT:
605270642.
Funkcionáři závodu :
ředitel závodu – Josef Kroča
hlavní rozhodčí – Josef Juřeník R2
stavitel tratí – Jiří Ryšavý R2

Rozpis byl schválen hlavním rozhodčím a SK MSKS OS dne 22.4.2014.

