Český svaz orientačních sportů
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
sobota 10. 9. 2011
4. závod Sprint cup 2011, 10. závod Žebříčku A – sprint, veřejný závod

ROZPIS
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Centrum:
Jaroměř, sportovní hala a přilehlé travnaté prostranství v ulici O. Španiela (okres Náchod).
Funkcionáři:
ředitel:
Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí:
Martina Hepnerová, R2 a David Hepner, R2
Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB
Kategorie:
D21E, D21A, D21C, H21E, H21A, H21C,
Rozdělení závodníků v kategorii H21, D21 bude provedeno k rozhodnému datu 31. 7. 2011.
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A,
D12C, D14C, D18C, D35C, D45C, D55C,
H12C, H14C, H18C, H35C, H45C, H55C,
P (=příchozí)
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. Přihlášky do kategorie P budou možné i na místě dle
možností pořadatele za nezvýšené startovné.
Vklady:
D12C, D14C, H12C, H14C, P: 80 Kč, ostatní: 120 Kč, půjčení SI čipu: 40 Kč
Úhrady:
Vklady (možno společně s vklady za závod štafet) 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 10:00 hodin ve Smržově při závodě ČPŠ, výjimečně od 15:00 do
16:00 v centru závodu.
Mapa:
Jaroměř, M 1:4 000, E 2 m, stav léto 2011, ISSOM, v obalu, autor Jan Langr. Předchozí mapy:
Sady (1988) http://csob.tmapserver.cz/docs/rastry/1916a.jpg a
Jaroměř (1994) http://csob.tmapserver.cz/docs/rastry/1911a.jpg .
Terén:
Staré město (podloubí, průchody, mimoúrovňová křížení ulice/most) oddělené řekou od parku,
vilové čtvrti a panelového sídliště.
Omezení běžecké obuvi: Zákaz použití bot s hřeby.
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:
16:00
Vzdálenosti:
Parkoviště – centrum: do 1.5 km
Centrum – start: do 1.5 km
Centrum – cíl: 0 km
Parkování:
Na veřejných parkovištích v Jaroměři mimo prostor závodu. Nebude pořadateli organizováno.
Doporučené lokality budou upřesněny v pokynech a na webových stránkách závodu.

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.
Pořadatelé zajišťují ubytování ze soboty na neděli v tělocvičně přímo v Jaroměři nebo (po
vyčerpání kapacity) v jiném městě na trase do místa nedělního závodu ČPŠ za 70 Kč/osobu.
Objednávku ubytování proveďte nejpozději spolu s přihláškou.
(V případě zájmu lze zařídit i ubytování v tělocvičně v Hradci Králové z pátku na sobotu.)
Ubytování jiného druhu pořadatel nezajišťuje.
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.

Závod se koná s podporou města Jaroměř a statutárního města Hradec Králové.
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 26. 5. 2011

