ROZPIS
8. a 9. závod Manufaktura Český pohár 2018
10. a 11. závod INOV-8 CUP - žebříček A 2018
5. a 6. závod žebříčku B – Čechy západ 2018
závod Rankingu 2018 – koeficient 1,06; veřejný závod
na klasické trati 2013

Pořádají orgán:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Pořádající subjekt: OK Jiskra Nový Bor, z.s. (BOR)
Datum:
sobota 8. září 2018 – krátká trať
neděle 9. září 2018 – klasická trať
Typ závodu:
jednorázové denní závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol
Centrum:

RADVANEC u Nového Boru, louka severně od obce (50.7662122N, 14.5940883E)
příjezd bude značen od vjezdu do obce Radvanec
Parkování:
osobní auta na louce přímo v centru (poplatek 50 Kč za oba dny); autobusy vysadí
závodníky před vjezdem do obce cca 1,3km od centra a odjedou zaparkovat dle pokynů
pořadatele (bez poplatku)
Prezentace:
sobota 8. září 2018 od 10:00 do 11:00 hod. v centru
neděle 9. září 2018 od 08:00 do 08:30 hod. v centru
Kategorie:
Český pohár D21E, H21E
Žebříček A
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A
Ranking
D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C (+ DH21E, DH20A)
Žebříček B
D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B,
D70B, D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B,
H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
Veřejný závod D12C, H12C, P (příchozí), T3 a T6 (T6 pouze v neděli)
Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS
Přihlášky:

Vklady, platby:

Informace:
Start 00:
Mapa:

Terén:
Systém ražení:

do neděle 26.8.2018 prostřednictvím systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/),
přihlášky po termínu 26.8.2018 jen dle možností pořadatele a za zvýšený vklad o 100 %.
Neregistrovaní použijí formulář vložený v dokumentech na ORIS, který vyplní a pošlou
emailem na adresu orienteering@ok-bor.cz - přihláška je platná až po potvrzení
pořadatelem a po zaplacení
Český pohár, ŽA, Ranking
170,- Kč/200,- Kč (sobota / neděle)
Žebříček B
160,- Kč/180,- Kč
DH60B a vyšší, P, T
120,- Kč/130,- Kč
DH12C-DH14B
100,- Kč/100,- Kč
půjčovné SI čipu 40,- Kč/osobu a den (V případě ztráty nebo nevrácení SI-čipu bude
požadována náhrada 700Kč/čip)
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.
Nebudou-li všechny platby uhrazeny nejpozději 6.9.2018, bude přihláška považovaná za
podanou po termínu a u prezentace bude požadováno zaplacení zvýšeného startovného.
http:// www.ok-bor.cz/cp2018; e-mail orienteering@ok-bor.cz nebo
+420 606 733 349 (Beránek Miroslav)
sobota 8. září 2018 12:00 intervalový (vzdálenost do 500m)
neděle 9. září 2018
09:30 intervalový (vzdálenost do 2.500m)
sobota: Havraní skály 1:10 000, e=5 m, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena,
hlavní kartograf Jan Picek, vytvořena podle platného mapového klíče (ISOM 2017)
neděle: Ortel 1:15 000 pro kategorie DH16AB – DH35B, Údolí samoty 1:10 000 pro
ostatní kategorie, e=5 m, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena, hlavní kartograf
Jan Picek, vytvořena podle platného mapového klíče (ISOM 2017)
kopcovitý, členitý, s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů, porosty
místy hůře průchodné, středně hustá síť cest.
elektronický – SportIdent, jeden SI-čip nesmí být v jeden den použit dvakrát; v závodě
bude použit výhradně kontaktní způsob ražení, na startovní čáře bude výrazně označená
SIAC OFF krabička

Ubytování:

pořadatel nabízí ubytování a případné stravování v rozsahu a za ceny uvedené v systému
ORIS, prostřednictvím kterého je nutno ubytování objednávat; objednané ubytování je
nutno uhradit převodem spolu se startovným a ve stejném termínu, bez zaplacení není
objednávka platná

Protesty:

písemně s vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího; adresa pro zaslání protestu
proti oficiálním výsledkům – Tomáš Vácha, Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor.
závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2018.

Předpis:
Vzdálenosti:

Upozornění:

centrum – cíl
0m/
0 m (sobota / neděle)
centrum – start
do 1000 m /
do 2500 m
parkování osobních vozů – centrum
0m/
0m
výstup autobus – centrum
1300 m /
1300 m
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitelé tratí

Beránek Miroslav
Vácha Tomáš R1
Krejčí Jaroslav R1 – krátká trať
Karvánek Petr R1 – klasická trať

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 12.6.2018.
Závody se konají se souhlasem Lesů ČR, LS Česká Lípa a s finanční podporou Krajského úřadu
Libereckého kraje a Města Nový Bor.
Partneři závodu:

