SKOL CUP 2006
7.ročník
4. a 5. závod Žebříček B - Morava na krátké a klasické trati
5. a 6. OŽ Slezské oblasti jednotlivců v orientačním běhu na krátké a klasické trati
Veřejný závod v orientačním běhu , závod tělesně oslabených
Závody systému Ranking s koeficientem 1,04

rozpis závodu
Pořádající orgán :

Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt :

KLUB ORIENTAČNÍCH SPORTŮ, TJ Lokomotiva Krnov /KRN/
Ve spolupráci s MÚ Krnov a MÚ Město Albrechtice

Datum konání :

Sobota 13.5.2006 – krátká trať
Neděle 14.5.2006 – klasická trať

Místo konání
Shromaždiště :

Hynčice u Krnova, místní část Dlouhá Voda – rekreační zařízení
Dlouhá Voda

Kategorie :

Žebříček B pro oba dva dny
DH12B,DH14B,DH16B,DH18B,DH20B,DH21B,DH21C,DH35B,
DH40B,DH45B,DH50B,DH55B,DH60B,DH65B,H70B,H75B
Oblastní žebříček C pro oba dva dny
DH10C,DH12C,DH14C,DH16C,DH18C,DH35C,
DH45C,H55C,H65C
HD – 10N /fáborky/,
Veřejný závod
příchozí P3,P5, TO /tělesně oslabení/
RD /pro děti s doprovodem bez fáborků/

Informace :

http://www.skol.cz/KOS/skolcup/sc2006
tajemník : Jiřina Hrouzová – tel.: 554 637373, 603259298

Přihlášky :

do 26.4.2006 do 24:00 hodin výhradně přihlašovacím systémem
přes stránky http://www.obhana.cz/prihlasky.asp. Po tomto
termínu pouze dle možnosti pořadatele a za dvojnásobné startovné.
Výjimečně přes e-mail: jirina.hrouzova@skol.cz.
Žádost o
požadavek na startovní čas uvádějte vždy v přihlášce. U
prezentace nebudou prováděny žádné změny časů!!

Vklady :

Žebříček BM: sobota DH21 = 115,-Kč, žactvo + kat.nad 60 let =
60,-Kč, ostatní 105,-Kč
Žebříček BM: neděle DH21 = 125,-Kč, žactvo + kat.nad 60 let =
60,-Kč, ostatní 120,-Kč

žebříček C:
RD, DH10N, DH10C ,DH12C
DH14 až DH45, H55, H65, P3, P5

-

20,-Kč
50,-Kč

Pro přihlášky přijaté po termínu platí dvojnásobný vklad !!!!
Platba: na účet 184 526 7369/0800, VS 27XXXX, kde XXXX
je číslo v adresáři ČSOB nebo u prezentace
Prezentace :

na 13.5.2006: Krátká trať v místě shromaždiště v sobotu do 11 hodin
na 14.5.2006: Klasika v místě shromaždiště v sobotu 14:00 - 17:00
hod. v neděli do 9:00 hod.

Start 00 :

sobota : 12:00 hodin , intervalový
neděle : 10:00 hodin , intervalový

Vzdálenosti :

parkoviště - shromaždiště
sobota :
do 300 m
neděle :
do 300 m

- start
- cíl
do 1800 m 100 m
do 2200 m 100 m

Popis terénu :

Podhorský terén Zlatohorské vrchoviny n.v. 600 – 800 m n m. Hustá
síť komunikací, kamenné kupky a hráze. Smíšený les.

Mapa :

sobota: nový prostor, 1:10 000, E=5 m, název Ztracená Voda,
autor: Švec Zdeněk, stav podzim 2005
neděle: nový prostor, 1:10000, E = 5 m, název Dlouhá Voda,
autoři: Švec, Sýkora, Opletal, stav jaro 2006
Pro všechny kategorie upravena vodovzdorně.

Ražení.:

SPORTIdent
Poplatek za zapůjčení SI čipu: 20,-Kč, čip bude zapůjčen pouze
závodníkům, kteří žádost o zapůjčení uvedou v přihlášce! Při ztrátě
čipu bude účtováno 700,-Kč.

Protesty :

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,- Kč

Parkování :

Parkování autobusů a osobních aut bude řízeno pořadatelem, dbejte
jejich pokynů. Jednorázový poplatek na oba dny – BUS: 60,- Kč,
auto: 20,- Kč

Ubytování :

Požadavek o ubytování ze soboty na neděli specifikujte v přihlášce
najednou za celý oddíl.
A) Tělocvičny – Město Albrechtice, cca 7 km,
vlastní spací pytel – cena: 50,-Kč/osoba/noc
B) Domov mládeže-Město Albrechtice, cca 7 km
1/ Postel bez povlečení: 90,-Kč/noc
2/ Postel s povlečením: 120,-Kč/noc
Celkem 114 míst = obsazenost dle příchozích přihlášek

C) Rekreační zařízení Dlouhá Voda – v místě shromaždiště
1/ Lůžka: 150,-Kč/noc (12 x 6 lůžkové) s povlečením
2/ Chatky: 120,-Kč/noc (8 x 8 lůžkové) s povlečením bez topení
- obsazenost dle příchozích přihlášek
D) Jiné možnosti: - penziony v okolí do 5 km
- z pátku na sobotu dle osobní dohody s pořadatelem
Občerstvení a strava : A) V místě shromaždiště Dlouhá Voda: stánky, teplá jídla v jídelně,
po dobu konání akce.
B) Ubytovaní v M.Albrechticích - možnosti:
- V místních restauracích /omezeně, malé město/.
- Domov mládeže – jídelna: večeře a snídaně, počet dle
objednání v přihlášce.
Cena: cca 60,- Kč / večeře
cca 30,- Kč / snídaně
Předpis :

Ceny :

Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOB a
prováděcích předpisů ČSOB na rok 2006.Závodníci startují na vlastní
nebezpečí !!!!
Sobota:

Neděle:
Tombola:

závěrečné vyhlášení SKOL CUP
Výkonnostní skupina B „SKOL CUP“ - Peněžité prémie:
H-21 – 1500,- 1000,- 500,- 300,- 7.-10.místo – 200,- Kč
D-21 – 1000,- 700,- 400,- 200,- 200,- Kč
Závodníci na 1.-3. místě obdrží pohár, příp. věcnou cenu. U žákovských
kategorií B+C do HD-12 je odměněno prvních šest závodníků.
Výkonnostní skupina C: 1 – 3. místo: drobná cena
Průběžné vyhlášení
Čas před vyhlášením vítězů doplní tombola o hodnotné ceny

Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOB dne : 29.3.2006
Činovníci závodu :

ředitel závodu:
Jan Hrouza

hlavní rozhodčí:
Vladimír Bohunský

stavitel trati:
ing. Michal Zavřel

