ČESKÝ POHÁR ŠTAFET
ROZPIS
Český pohár štafet, Česká liga klubů
Mistrovství JM oblasti štafet
Vyzývací pohár – soutěž oblastních štafet žactva
Veřejný závod štafet v orientačním běhu
Datum konání:

Sobota 4.6.2016

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MENDELU v Brně, z.s., oddíl orientačního běhu

Typ závodu:

Jednorázový denní závod tříčlenných štafet s pevným pořadím kontrol

Zařazení do soutěží:

4. závod Českého poháru štafet a České ligy klubů

Centrum:

Obec Sentice, louka nad obcí, GPS 49.3046542N, 16.4450742E

Doprava:

Pořadatelé nezajišťují. V případě dopravy vlastním autobusem nás prosím informujte
spolu s přihláškou.

Prezentace:

Sobota 8:00 – 9:00 hod.

Parkování:

V obci dle pokynů pořadatelů

Stravování:

Na shromaždišti bude zajištěn prodej se základním sortimentem

Ubytování:

Pořadatel nezajišťuje

Přihlášky:

Do neděle 22.5. 23:59 hod. v informačním systému ORIS:
http://oris.orientacnisporty.cz.
Přihlášky po termínu do neděle 29.5. 23:59 za 1,5 násobek vkladu, po tomto termínu
za dvojnásobný vklad dle možností pořadatele. Ve výjimečných případech lze
přihlášku zaslat na email cp2016@vsk-mendelu.cz (přihláška je platná po obdržení
potvrzení) do stejných termínů.

Soupisky štafet:

Vyplněním v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do pátku
3.6.do 20:00.
Výjimečně lze opravit soupisky v sobotu při prezentaci.

Kategorie:

Český pohár štafet:
D18, D21
H18, H21
Ostatní štafety:
D12, D14, D105, D135, D165
H12, H14, H105, H135, H165, H180
MIX

Předpokládané
časy vítězů:

Dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB

Vklady štafety:

D18, D21, H18, H21

570 Kč
1

D105, D135, D165, H105, H135, H165, H180, MIX
D12, H12, D14, H14

Půjčovné čipu:

480 Kč
300 Kč

40 Kč/závod

Úhrada:

V termínu přihlášek včetně půjčovného na účet pořadatele č. 372818903, kód banky
0300 (ČSOB), v.s. 27xxxx, kde xxxx je číslo oddílu/klubu dle adresáře CSOS 2016.
Oddíly/kluby/oblasti, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v
seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci.

Vzdálenosti:

Parkoviště auta – shromaždiště
Výstupní místo z autobusů – centrum
Centrum prezentace
Centrum start
Centrum – cíl

Mapa:

Sentice; stav květen 2016, měřítko 1:10000, rozměr A4, ekvidistance 5 m, mapový
klíč ISOM 2000. Mapovali Evžen Cigoš a Zdeněk Lenhart. Předchozí mapa: prostor
závodu nebyl dosud zmapován.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén:

Typický středoevropský, smíšený les, středně členitý, poměrně kopcovitý v
nadmořské výšce 250-420 m n. m., v západní části prudké svahy s kameny a
skalkami, hustá síť komunikací, terénní i porostové detaily, místy sezónní podrost,
doporučujeme plné zakrytí dolních končetin.

Start 00:

od 10:00 ve vlnách podle jednotlivých kategorií

Systém ražení:

Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit
dvakrát. Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Vklad za půjčení čipu
40 Kč/den. Při nevrácení půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700 Kč.

Hlavní funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavba tratí

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel
OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Zdeněk Mazal, Herčíkova 4, 612
00 Brno

Informace, kontakt:

stránky závodu: http://cp2016.vsk-mendelu.cz
Vladimír Dokoupil:
e-mail dokoupil.v@seznam.cz
mobil 776 273 270

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem
ředitele závodu.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016.

500 - 1500 m
900 m
0m
0m
0m

Vladimír Dokoupil
Zdeněk Mazal, R1
Aleš Chmelík, R2

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 8. 4. 2016.

Zdeněk Mazal
hlavní rozhodčí

Vladimír Dokoupil
ředitel závodu
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