Pohár osvobození - přebor VŠ
a Memoriál Jana Vodrážky a Ivana Zápotockého
3. a 4. Závod - přebor Západočeské oblasti na klasické trati a oblastní žebříček
Západočeské oblasti v orientačním běhu
POŘADATEL:

Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň

DATUM:

9. a 10. dubna 2011

DRUH ZÁVODU: so:
ne:
ANTYBÁL:
pá:

klasická trať, přebor Západočeské oblasti
krátká trať
v pátek pořádáme tradiční lyžařsko-orienťácký antybál, všichni
jste od 19:20 srdečně zváni do Saloonu v Plzni na Roudné - mapa,
téma je tepláková souprava, cena 220,-/pár, více info na
vpm.eob.cz, lístky u členů KOS Plzeň (a na tel. 732 985 013)

CENTRUM:

hospoda, Kamenný Rybník - mapa

so:

GPS Loc: 49°47'21.295"N, 13°23'0.446"E

TERÉN:

ne:

Sportpenzion Pohoda, Letkov – pro převlékání bude k dispozici
party stan – mapa, GPS Loc: 49°43'46.334"N, 13°28'19.413"E

so:

krkavecké polesí, rychlý, dobře průběžný, příměstský les, hustá
síť komunikací, různé druhy porostů
letkovské polesí, rychlý, dobře průběžný, pasáže s kameny
a skalkami, mírně zvlněný

ne:

START 00:

so:
ne:

12:00
10:00

KATEGORIE:

HDR ( rodiče s dětmi), Linie (bez rodičů!), D/H 10, 12, 14, 16, 18,
20, 21, 35, 45, 55, H65 a příchozí
V přeboru Západočeské oblasti na klasické trati startují všichni
závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. Na MČR
postupuje v kategoriích H16, H18, H20, H21, D16, D18, D20, D21
nejlepší závodník, který nepostoupil jinak.
(viz. prováděcí pokyny soutěží ČSOS 2011).

PREZENTACE:

so: 10 - 11 hod v centru
ne: 8:30 - 9 hod v centru

PŘIHLÁŠKY:

nejpozději do 3.4.2011 přes přihláškový systém OB Haná.
Ve výjimečných případech v oficiálním formátu na
jafajtl@volny.cz (přijata až po zpětném potvrzení!!!)

VKLAD:

40Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10-14)
60 Kč ostatní registrovaní
neregistrovaní 90 Kč (po termínu i na místě)
Platby provádějte bezhotovostně na účet 281012533/0300, potvrzení o
zaplacení vezměte s sebou na prezentaci. Jako variabilní symbol uveďte
číslo oddílu v adresáři ČSOS. Termín pro přihlášky platí také pro
připsání platby na účet pořadatele.
Možnost platit také hotově při prezentaci.
Dodatečné přihlášky pouze za 2násobné startovné.

UBYTOVÁNÍ:

ze soboty na neděli ve 25. ZŠ - mapa - (bude upřesněno v pokynech),
cena 80Kč

OBČERSTVENÍ:

Hospoda v centru – pivo, limo, občerstvení, snad se podaří i něco víc

DOPRAVA:

Pořadatel nezajišťuje

VZDÁLENOSTI:

centrum-cíl do 0 m, na start do 1,5 km – bude upřesněno v pokynech

MAPA:

So:

Krkavec 2010

Ne:

Pytel

1:15 000, E = 5m, děti a veteráni 1:10 000
stav 2009, 2010, část stav 2004 (revize)
1:10 000, E = 5m, stav 2008

VYHLÁŠENÍ:

Na shromaždišti ihned po skončení závodu.

RAŽENÍ:

Elektronické Sport Ident, požadavek na zapůjčení čipu uveďte
v přihlášce. Půjčovné 20 Kč/čip/závod. Za ztrátu čipu účtujeme 700 Kč.

BAFÍCI:

Ředitel
so: Lenka Hasmanová
Hlavní rozhodčí
Petr Beránek
Stavitel tratí
Aleš Richtr

PROTESTY:

písemně s vkladem 200,- do rukou hlavního rozhodčího

PŘEDPIS:

Závodí se dle platných pravidel OB

INFORMACE:

sledujte http://vpm.eob.cz/

ne: Lenka Hasmanová
Ondřej Vodrážka
Ondřej Hašek

