ROZPIS ZÁVODU
Český pohár štafet
Český pohár, INOV-8 Cup - žebříček A, WRE – sprint
_________________________________ společné informace _________________________________
Datum:

12.-13.9.2015

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub OK Jihlava
Program:

sobota 12.9. – od 10:00 – závod štafet - Řásná
sobota 12.9. - od 16:00 – závod ve sprintu - Telč
neděle 13.9. – od 10:00 – závod štafet - Řásná

Místo (centrum):

Řásná – louka vedle areálu autokempu – oba závody štafet (N 49°13.700', E 15°22.885')
Telč – sokolovna - závod ve sprintu (N 49°10.960', E 15°27.700')

Přihlášky:

do 30.8.2015 přes přihlašovací systém ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz )
Pro neregistrované a zahraniční závodníky e-mailem na SJIprihlasky@seznam.cz
Po tomto termínu za vklady zvýšené o 50% a jen dle možností pořadatele.

Platby:

Veškeré platby startovného i ubytování uhraďte na účet OK Jihlava
č. 4050005967 / 6800 (Sberbank CZ)
Variabilní symbol uveďte 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS

Ubytování:

pořadatel zajišťuje následující ubytování:
A) nouzové v tělocvičně v Telči – cena 80 Kč/os. (jen ze soboty na neděli)
B) na postelích v chatách autokempu Ŕásná přímo v centru závodu. Všechny chaty
jsou vytápěné a vybaveny sprchovým koutem, WC, ledničkou. Ubytování je
možné již od pátku
o 3-lůžková chata – cena 900 Kč/noc
o 4-lůžková chata – cena 1.400 Kč/noc
o k ubytování je možné doobjednat večeři (80 Kč) a snídani (40 Kč)
C) na postelích v chatkách nižší kategorie (kemp v centru závodu) – 250 Kč/os.
D) na postelích v domově mládeže SOU Třešť – dvoulůžkové pokoje – cena 260
Kč/os.
E) nouzové v tělocvičně v Třešti – cena 80 Kč/os. (jen ze soboty na neděli)
o k ubytování D) a E) v Třešti možné doobjednat večeři + snídani ve
školní jídelně (k večeři polévka + kuřecí řízek s bramborem) – cena 120
Kč
Požadavky na ubytování a stravování zadávejte v systému ORIS (u sobotního závodu
štafet)
V centru závodu je možné také nocovat ve stanu nebo karavanu, v tomto případě se platí
na místě přímo správci autokempu.

Stravování:

K vybraným ubytováním je možné přiobjednat večeře a snídaně – viz info u ubytování

V kempu Řásná bude v provozu restaurace v průběhu celého dne.
U shromaždiště závodu štafet bude v provozu bufet.
Prezentace:

v centru závodu v sobotu v 8:00-9:00 hod., případně 15:00-15:30 , v neděli v 8:30-9:00

Vzdálenosti:

centrum štafet – ubytování: 0-15 km
parkování – centrum: do 500 m
centrum štafet – start/cíl: 0 m
centrum sprintu – start: do 1500 m
centrum štafet (Řásná) – centrum sprintu (Telč): 9 km

Systém ražení:

SportIdent
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/závod, požadavek uveďte v přihlášce

Informace:

http://cp2015.okjihlava.com
Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel 606 621 490

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB 2015

Protesty:

s vkladem 200 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu nebo poštou (Milan Venhoda, Tyršova 4,
Jihlava, resp. Martin Kratochvíl, Chlumova 4, Jihlava)
_________________________________ štafety _________________________________

Kategorie:

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

Vklady:

DH18 a DH21: 570 Kč/štafeta, DH12 a DH14: 300 Kč/štafeta, ostatní 480 Kč/štafeta

Start 00:

sobota 10:00, neděle 10:00, ve vlnách po kategoriích

Soupisky:

vyplněním v systému ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz ) do pátku 19:00 pro sobotní
závod a do soboty 20:00 pro nedělní závod. Výjimečně lze soupisky opravit, případně
zadat na prezentaci.

Terén:

zvlněný terén, 650-800 m.n.m., porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, místy
těžší podložka a podhorský charakter lesa, v okolí bývalých lomů množství kamenů různé
velikosti

Mapa:

stav léto 2015, hl. kartograf M.Kratochvíl, měřítko 1:10.000, E 5 m, mapový klíč ISOM
2000, formát A4, mapa bude upravena vodovzdorně

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Eva Dokulilová
hlavní rozhodčí: Martin Kratochvíl (R1)
stavitelé tratí: Aleš Petráček (R2), Milan Venhoda (R1)

_________________________________ sprint _________________________________

Kategorie:

typ závodu – jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu
Český pohár, WRE:
D21E, H21E
Inov-8 Cup - žebříček A:
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
Ranking:
D21A, H21A
Liga Vysočiny:
D10N, D10, D12, D14, D16, D18C, D21C, D21D, D35, D45,
D55, H10N, H10, H12, H14, H16C, H18C, H21C, H21D,
H35, H45, H55, H65, HDR, P

Vklady:

DH16A až DH21EA (ČP, ŽA, Ranking) – 150 Kč
DH16C až DH65C, DH21D (Liga Vysočiny) – 70 Kč
DH10N, DH10C až DH14C, HDR, P (žactvo) – 40 Kč

Start 00:

16:00

Terén:

historické centrum města + navazující novější zástavba, nádvoří zámku, zámecký park

Omezení obutí:

zákaz použití obuvi s hřeby

Mapa:

stav léto 2015, hl. kartograf J.Fátor, měřítko 1:4.000, E 2,5 m, mapový klíč ISSOM 2007,
formát A4, mapa bude upravena vodovzdorně

Hlavní osoby:

ředitel závodů: Jan Kadlec
hlavní rozhodčí: Milan Venhoda (R1)
stavitel tratí: Martin Kratochvíl (R1)

Rozpis byl schválen soutěžní komisí 27.4.2015
Milan Venhoda a Martin Kratochvíl
hlavní rozhodčí

v Jihlavě
1965 - 2015

Eva Dokulilová a Jan Kadlec
ředitelé závodů

