ROZPIS
Mistrovství ČR na klasické trati 2014
Veteraniády ČR na klasické trati 2014
11. závodu Českého poháru 2014
11. závodu INOV-8 cup - žebříčku A 2014
30. závodu Českého poháru veteránů 2014
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.04 / 1.10
závodu WRE 2014
veřejného závodu
závody pod záštitou hejtmana Libereckého kraje pana Martina Půty
na klasické trati 2013

Pořádají orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Jiskra Nový Bor
Datum:

sobota 27. září 2014 – semifinále
neděle 28. září 2014 – finále

Centrum:

bývalá osada Holičky (5 km JZ od Osečné) - 50.6795675N, 14.8752756E

jediný možný příjezd se souhlasem Vojenských lesů bude značen od Stráže pod
Ralskem přes Hamr na Jezeře (obec Osečná i celý úsek Osečná-Hamr je a bude i v
září neprůjezdný!)
Parkování:

osobní auta přímo v centru; kluby, které přijedou autobusem, oznámí tuto skutečnost
pořadateli v systému ORIS v sekci Doplňkové služby a po skončení termínu přihlášek
obdrží informaci o možnosti parkování

Prezentace:

sobota 27. září 2014 od 10:00 do 11:00 hod. v centru

Kategorie:

Mistrovství ČR
Veteraniáda ČR
veřejný závod

Předpokládané časy vítězů:

D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21
D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75
H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
T3, T6 (tréninkové tratě délky cca 3 km resp. 6 km)

dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS

Právo startu:

Mistrovství ČR
Veteraniáda ČR

dle Prováděcích předpisů k soutěžím v OB 2014 čl. I/5 odst. 3
bez omezení

Přihlášky:

do 10. 9. 2014 prostřednictvím systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/),
výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem v povinném formátu na mail:
orienteering@ok-bor.cz ; přihlášky po tomto termínu jsou za vklad zvýšený o 50 %; po
termínu 17. 9. 2014 je možné se hlásit už jen na veřejný závod
Závodníci, kteří chtějí být hodnoceni v WRE jsou povinni do přihlášky uvést svoje WRE
ID číslo.

Vklady, platby:

Mistrovství ČR
380,- Kč
Veteraniáda ČR DH35-55
380,- Kč
Veteraniáda ČR DH60 a starší 300,- Kč
veřejný závod
120,- Kč / závod
půjčovné SI čipu
60,- Kč / 2 dny (30 Kč / den pro veřejný závod)
Závodníci registrovaní v sekci OB pro rok 2014 startující v mistrovských
kategoriích (DH16–DH21) neplatí při přihlášení v řádném termínu vklady.
Pro odečtení startovného v systému ORIS použijte položku „odpočet startovného
DH16-21“ v doplňkových službách (uveďte počet závodníků).

Veškeré platby zasílejte na účet OK Jiskra Nový Bor číslo 2300197975/2010
(FIO banka, a.s.) variabilní symbol: 9XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.
Zahraniční závodníci mohou platit hotově na místě u prezentace.
Informace:

http://www.ok-bor.cz/mcr2014 nebo orienteering@ok-bor.cz nebo
+420 606 733 349 (Beránek Miroslav)

Start 00:

sobota 27. 9.
neděle 28. 9.

Mapy:

1:15 000, E = 5 m pro kategorie DH16 – DH40
rozměr 25x35 m (oba dny)
1:10 000, E = 5 m pro ostatní kategorie; rozměr 25x35 cm sobota, 35x35 cm neděle
mapy jsou vytvořeny podle platného mapového klíče (ISOM 2000); stav jaro 2014;
autoři Aleš Hejna, Jaroslav Lamač, Tom Novák, Zdeněk Sokolář;
pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně

Systém ražení:

elektronický - SportIdent

Terén:

kopcovitý, místy skalní srázy, kameny a další detaily, les s dobrou i horší průběžností,
středně hustá síť cest.

Ubytování:

pořadatel nabízí ubytování v rozsahu a za ceny uvedené v systému ORIS – lůžková
kapacita je omezená, ubytování na lůžku proto doporučujeme objednat přes ORIS co
nejdříve a zaplatit společně se startovným

Protesty:

přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,- Kč; adresa pro zaslání protestu proti
výsledkům – Tomáš Vácha, Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor.

Předpis:

závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů
k soutěžím sekce OB pro rok 2014.

12:00 intervalový
09:30 intervalový

Vzdálenosti

Sobota

parkoviště osobních aut – centrum
centrum – prezentace
centrum – start
centrum – cíl
centrum – ubytování Hamr na Jezeře
centrum – ubytování Stráž pod Ralskem
Upozornění:

Neděle
50-250 m
0m

do 2000m

do 2000m
0m
12 km
16 km

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu (nutno dohodnout před datem závodu).

.
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí
IOF kontrolor

Beránek Miroslav R2
Vácha Tomáš R1
Karvánek Petr R1
Klimplová Zuzana

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 1.6.2014.

Partneři závodu:

