Gigasport Mistrovství České republiky
v orientačním běhu na klasické trati
2008
ROZPIS
závodu Mistrovství České republiky v orientačním běhu na klasické trati
závodu Veteraniády České republiky v orientačním běhu na klasické trati
závodu Gigasport Českého poháru (8. kolo)
závodu žebříčku A (11. kolo)
závodu Českého poháru veteránů (32. kolo)
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.10
a veřejného závodu
Poř. orgán:

Český svaz orientačního běhu

Poř. subjekt: Magnus Orienteering
Datum:

20. – 21. září 2008

Centrum:

Kouty (4 km J od Ledče nad Sázavou) – Hotel Luna

Program:

sobota 20.9.
neděle 21.9.

kvalifikace M ČR KT (start 00 = 11:30)
finále M ČR KT (start 00 = 9:30)

Kategorie:

Mistrovství ČR
Veteraniáda ČR

D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
P2 (jednoduchá trať), P4, P6

Veřejný závod

Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu OB
Přihlášky:

přes přihláškový systém na http://zbm.eob.cz/zavody/klasika08 .
Upozorňujeme, že přihláškový systém je nastaven tak, že od 2. září ve 24:00 budou
k vašim přihláškám automaticky načítány 50% poplatky za pozdní přihlášky a od 10. září ve
24:00 načítáno 100%. Po 14. září již není možné se přihlásit do kategorií Mistrovství ČR a
Veteraniády ČR. Výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem na: d.ales@worldonline.cz.

Právo startu: startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a jsou:
- v kategoriích D16, D18, D20, H16, H18 a H20 držiteli soutěžní licence E, R nebo A nebo
soutěžní licence B, kteří jsou v žebříčku B po jarní části (v ŽB-Čechy se z 6 závodů hodnotí 4
nejlepší výsledky, v ŽB-Morava se ze 7 závodů hodnotí 4 nejlepší výsledky) do 15. místa
v kategorii, ve které chtějí startovat na na MČR.
- v kategoriích D21 a H21 držiteli soutěžní licence E nebo R nebo jsou umístěni v Rankingu k
31. 7. 2008 do 200. místa.
- závodníci, kteří se v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 umístili na
Oblastních mistrovstvích na klasické trati ve své oblasti na prvním místě mezi závodníky bez
práva startu podle předchozích bodů.
- mohou startovat držitelé soutěžní licence E, R, A ročníku narození 1994 a starší, držitelé
soutěžní licence B pouze ročníku narození 1993 a starší. Pro možnost startu je rozhodující
evidence licencí k 2.9.2008.
- do ostatních kategorií se závodníci přihlašují v souladu s Pravidly OB.
Vklady:

kategorie M ČR
kategorie Veteraniády ČR DH35 - DH55
kategorie Veteraniády ČR DH60 a výš
kategorie veřejného závodu
půjčovné SI čipu

320,- Kč / za oba závody
320,- Kč / za oba závody
240,- Kč / za oba závody
120,- Kč / za závod
40,- Kč / za závod

Veškeré platby zasílejte na účet:
Název účtu:
Magnus Orienteering
Adresa:
Revoluční 10 B, 787 01 Šumperk
Číslo účtu:
172435721/0600
Banka:
GE Money bank, pobočka Šumperk
Var. symbol:
77XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB
Prezentace:

pátek 19.9.
sobota 20.9.

19:00 – 22:00 v centru
8:30 – 10:30 v centru

Mapy:

podle platného mapového klíče (ISOM 2000), stav srpen 2008, rozměr A3,
hl. kartograf M. Kratochvíl.
Měřítko – pro kategorie DH16 – DH45 1:15 000, pro ostatní 1:10 000.
Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.

Terén:

zvlněný terén, střídání porostů, oblasti s množstvím kamenů a skalek, erozní tvary a boční
údolí, středně hustá síť komunikací

Vzdálenosti: parkování – centrum 100 – 21000 m
centrum – start
do 2 500 m
centrum – cíl
0m
Ubytování:

A ZŠ, Ledeč n/Sázavou (vl. spacák, karimatka) 500 míst á 70,- kč / osoba / noc
B Internát, Ledeč n/Sázavou
40 míst
á 170,- Kč / osoba / noc
C Hotel Luna, Kouty
105 míst á 250,- Kč / osoba / noc
Další případné možnosti ubytování budou uvedeny na stránkách závodu.
Ubytování objednávejte u Jany Hnilicové (jana.hnilicova@email.cz), platba zároveň s vklady
na uvedený účet.

Parkování:

v centru závodů na vyhrazených plochách – podle pokynů pořadatelů

Informace:

http://klasika08.aljosa.org/ nebo d.ales@worldonline.cz nebo +420 777 564 377 (David Aleš)

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí semifinále
finále

Použitý systém ražení:

David Aleš
Petr Hynek, R1
Jan Fátor, R2
Zdeněk Rajnošek jr., David Aleš, R1

elektronický - SportIdent

Občerstvení: v centru budou stánky s občerstvením
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem pořadatele
Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu OB a Prováděcích pokynů k soutěžím
OB v roce 2008

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOB dne 7.8.2008
David Aleš
ředitel závodů

Petr Hynek
hlavní rozhodčí

