ČESKÁ KANADA 2016
NOČNÍ ZÁVOD aneb NEBOJTE SE VYRAZIT S MAPOU DO LESA ANI PO SETMĚNÍ!

ROZPIS

POŘADATEL

Sportovní klub Praga

DATUM

12. srpna 2016

CENTRUM

Kunžak u Jindřichova Hradce, autokemp Zvůle, GPS 49.0934528N, 15.2402878E

TYP ZÁVODU
krátká trať
KATEGORIE

Ranking:
D21, H21
Veřejný závod: D14, D16, D18, D45, H14, H16, H18, H45
DH12 (jednoduchá, téměř výhradně po cestách vedená trať)
O1 (jednoduchá, po cestách vedená trať, pro děti do 10 let (jednotlivce i skupinky)
pod dohledem rodičů či starších sourozenců...)
O2 (středně obtížná, nezáludná trať, pro jednotlivce i skupinky
odrostlejších dětí a dospělých)

TERÉN

Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (kamenné balvany, skály,
kupky, kamenná pole). Dobrá průběžnost.

MAPA

1:10 000, E=5m, mapový klíč: ISOM 2000, stav jaro 2016

PŘIHLÁŠKY

za základní startovné do neděle 31.7.2016, přes přihlašovací systém ORIS:
http://oris.orientacnisporty.cz.
Do kategorií O1 a O2 se přihlašujte pouze pod jedním jménem (a jedním číslem čipu) i pokud
hodláte běžet ve dvou či vícečlenné hlídce. Startovné se rovněž platí jen za jednu osobu, na startu
bude mít „hlídka“ nárok odebrat max. 2 mapy.
Dodatečné přihlášky budou přijímány do neděle 7.8.2016 za 150% základního startovného.
Dodatečné přihlášky do kategorií O1 a O2 budou přijímány i na prezentaci za základní startovné.

VKLADY – základní startovné
D21, H21
80 Kč
ostatní
60 Kč
Platby za vklady a půjčovné SI je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním
převodem na účet SK Praga u Fio banky, a.s., název účtu "SK Praga", č. účtu 2500695784/2010,
variabilní symbol uveďte ve tvaru 75XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. Bez
zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována.
PREZENTACE pátek 12.8.

19.45-20.45

v centru

RAŽENÍ

Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Možnost zapůjčení čipu
od pořadatele za cenu 50 Kč. Od neregistrovaných v ČSOS bude vybírána vratná záloha
800 Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.

START 00

21.15, intervalový

VZDÁLENOSTI

centrum - start
centrum - cíl

do 1000 m
do 1000 m

DÉLKY TRATÍ

H21 - 5,0 km / 19 kontrol
D21, H18, H45 - 4,0 km / 16 kontrol
H16, D18 - 3,5 km / 13 kontrol
D16, D45, O2 - 3,0 km / 11 kontrol
H14, D14 - 2,7 km / 11 kontrol
DH12, O1 - 2,4 km / 8 kontrol

INFORMACE http://sk-praga.cz/zavody/ck2016/- web závodů
Ctibor Sysel, e-mail: ctibor.sysel[at]centrum.cz
PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích
předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2016.
PROTESTY

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

UPOZORNĚNÍ Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.
FUNKCIONÁŘI
ředitel:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:
V Praze, dne 20. 5. 2016

Ctibor Sysel
Jakub Veselý
Martin Kondrát
Ctibor Sysel, ředitel

