Český svaz orientačních sportů
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
sobota 10. 9. 2011
5. závod HI-TEC Českého poháru štafet 2011 a
5. závod HI-TEC České ligy klubů 2011 a veřejný závod štafet

ROZPIS
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Centrum:
Smržov, areál koupaliště (okres Hradec Králové).
Funkcionáři:
ředitel:
Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí:
Michal Jedlička, R1
Předpokládané časy vítězů: Dle Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2011 (D18, D21, H18, H21)
a soutěžního řádu soutěží sekce OB (ostatní). DH12: 75 minut.
Kategorie:
Tříčlenné štafety: D18, D21, H18, H21, D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180
DH12, D14, H14
Smíšené (neklubové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích.
Přihlášky:
Prostřednictvím přihláškového systému OB Haná – http://www.obhana.cz/prihlasky.asp - pro
závodníky registrované v sekci OB, případně na e-mail cz2011@shk-ob.cz pro neregistrované
nebo zahraniční závodníky. Uzávěrka přihlášek je 24. srpna 2011, dodatečné přihlášky budou dle
možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Soupisky:
Vyplněním v přihláškovém systému OB Haná – http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nejpozději do
pátku 9. 9. 2011 do 20:00 hod. Jen výjimečně lze opravit soupisky při prezentaci do 9:00 hod.
Vklady:
DH12, D14, H14: 240 Kč, ostatní: 480 Kč, půjčení SI čipu: 40 Kč
Úhrady:
Vklady (možno společně s vklady za závod ve sprintu) a platbu za objednané ubytování
zasílejte na účet číslo 1080172359/0800 u České spořitelny Hradec Králové, majitel účtu TJ
Slavia Hradec Králové, V. Nejedlého 1216, 500 03 Hradec Králové. Variabilní symbol uveďte ve
tvaru 27xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. V přihlášce uveďte číslo a název
účtu, z něhož bylo placeno; doklad o zaplacení bude kontrolován při prezentaci. Bez zaplaceného
vkladu nebude přihláška ani objednávka ubytování akceptována.
Prezentace:
V sobotu 10. 9. 2011 od 8:00 do 9:00 hodin v centru závodu.
Mapa:
Novopleský les, M 1:10 000, E 5 m, stav léto 2011, ISOM 2000, v obalu, autor Jan Netuka.
Prostor nebyl dosud pro OB zmapován.
Terén:
Rovinatý (převýšení jen 17 m) s hustou sítí komunikací, vodotečemi a různorodými porosty - v
části odrostlé „světlezelené“ hustníky se sníženou viditelností.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován
poplatek 700 Kč.
Start 00:
10:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií)
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum: do 1.5 km
Centrum = start = cíl
Parkování:
Autobusy v jižní části obce Smržov.
Auta na vyhrazeném místě severozápadně od centra závodu. Příjezd auty bude přikázaný po
polní cestě vedoucí jižním směrem z východní části obce Rasošky. Vjezd aut závodníků
do zastavěné části obce Smržov bude zakázán. Vše bude upřesněno (včetně mapky) v pokynech
a na webových stránkách závodu. Prosíme, počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro dojezd na
parkoviště a dbejte pokynů pořadatelů.

Informace:
Protesty:

Ubytování:
Předpis:
Upozornění:

http://shk-ob.cz/zavody/2011_cz/
Jan Netuka - tel. 495 543 920 (pouze 20:30-22:30), mobil: 731 187 652, email: jnetuka@wo.cz
Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům
lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03
Hradec Králové.
Viz rozpis odpoledního závodu ve sprintu.
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB
a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2011.
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
- V centru bude možno postavit klubové stany.
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno pouze se
souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího.

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 26. 5. 2011

