Pohár osvobození - přebor VŠ
a Memoriál Jana Vodrážky a Ivana Zápotockého
1. a 2. závod - oblastní žebříček Západočeské oblasti
a přebor Západočeské oblasti na ve štafetách v orientačním běhu
POŘADATEL:

Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň

DATUM:

13. dubna a 14. dubna 2013

DRUH ZÁVODU:

so: krátká trať, štafety (přebor Západočeské oblasti)
ne: klasická trať

CENTRUM:

so: pozor změna! Sportovní areál Drahotínský rybník - mapa
ne: Autokemp Bílá Hora – mapa

TERÉN:

Po oba dny typicky zvlněný plzeňský, rychlý, různé druhy porostů.

START 00:

so: 10:00 (kratká trať), 15:30 (štafety)
ne: 10:00

KATEGORIE:

- pro zavody jednotlivců: HDR (děti s doprovodem), Linie (bez
doprovodu!), D/H 10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65 a Příchozí
- pro štafety: H18, D18, H21, D21
Smíšené štafety: HD14, HD35 (s podmínkou minimálně 1x D ve štafetě)
V přeboru Západočeské oblasti ve štafetách startují všichni závodníci, kteří
se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. Na MČR postupuje v kategoriích
H18, H21, D18, D21 nejlepší štafeta, která nepostoupila jinak (viz.
prováděcí pokyny soutěží ČSOS 2013).
Předpokládané časy vítězů:
- viz soutěžní řád Západočeské oblasti
- HD14 - 85 minut, HD35 - 100 minut
Druhý úsek smíšených štafet bude mít cca o 20% kratší délku.

PREZENTACE:

so: 8:30 - 9 hod v centru (pro štafety 13:30 - 14:00)
ne: 8:30 - 9 hod v centru

PŘIHLÁŠKY:

nejpozději do 8.4.2011 pro všechny závody (včetně štafet) přes
přihláškový systém ORIS. Ve výjimečných případech v oficiálním formátu na
vpmprihlasky@seznam.cz (přijata až po zpětném potvrzení!!!)
Soupisky štafet je možné vyplňovat až do 14.4.2013.

VKLAD:

so:
- KT: 40 Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10-14), 60 Kč ostatní registrovaní,
neregistrovaní 90 Kč (po termínu i na místě)
- Štafety: 120 Kč žactvo (HD14), 180 Kč ostatní kategorie
ne: 50 Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10-14), 70 Kč ostatní registrovaní,
neregistrovaní 100 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 dle možnosti pořadatele a za dvojnásobné startovné.

UBYTOVÁNÍ:

pozor změna! ze soboty na neděli v tělocvičně 25. ZŠ - mapa
Pro všechny je nutný spacák, cena 60 kč.

OBČERSTVENÍ:

so: Bufet
ne: Hospoda v centru – pivo, limo, občerstvení

DOPRAVA:

Pořadatel nezajišťuje

VZDÁLENOSTI:

centrum-cíl do 0 m, na start do 2 km – bude upřesněno v pokynech

MAPA:

so: Drahotínský rybník 1:10 000, E = 5m, stav 2012
ne: Senečák 1:15 000, E = 5m, stav 2013

VYHLÁŠENÍ:

so: Na shromaždišti ihned po skončení závodu štafet.
ne: Na shromaždišti ihned po skončení závodu.

RAŽENÍ:

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

BAFÍCI:

Ředitel: Tomáš Rauch
Hlavní rozhodčí: Aleš Richtr (sobota), Tomáš Kamaryt (neděle)
Stavitelé tratí:
so: Marcela Staňková (KT), Jiří Bouchal (štafety),
ne: Lenka Hasmanová

PROTESTY:

písemně s vkladem 100,- do rukou hlavního rozhodčího

PŘEDPIS:

Závodí se dle platných pravidel OB

INFORMACE:

sledujte http://vpm.eob.cz/

