Rozpis
Přeboru Jihočeského kraje v orientačním běhu pro rok 2014 – štafety,
Veřejného závodu štafet
Pořádající orgán:

Jihočeská krajská asociace ČSOS, o.s.

Pořádající subjekt:

Sportovní klub Policie České Budějovice , oddíl orientačního běhu

Datum:

sobota 5.dubna 2014 odpoledne

Centrum závodu:

amfiteátr na Výstavišti, České Budějovice (48°58'49.055"N, 14°27'39.836"E)

Druh závodu:

denní závod dvoučlenných, čtyřúsekových štafet

Kategorie:

Dlouhá, Krátká;
pro účely přeboru platí přiřazení: H18, H21 – Dlouhá; D18, D21 – Krátká, v přeboru
budou hodnoceny pouze jihočeské oddílové štafety. Vítězové mají právo postupu na
MČR.
V obou kategoriích bude umožněn start smíšeným štafetám (věk, pohlaví, oddílová
příslušnost).
P (individuální trať pro příchozí, děti, rodiče s dětmi, atp.)

Systém závodu:

dva závodníci se střídají na čtyřech úsecích, závodník A běží tedy 1. a 3. úsek,
závodník B 2. a 4. úsek. Na tratích použita dělící metoda farsta. Každý závodník běží
se svým čipem – po absolvování úseku je nutné jej vyčíst! Na další svůj úsek
nastupuje opět s vynulovaným čipem. Ukázka předávky proběhne před startem.

Přihlášky:

do neděle 30.3.2014 prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS
(http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2611 ) , pozdější přihlášky jen podle
možností pořadatele za 1,5 násobný vklad.

Vklady:

Dlouhá, Krátká – 200,- Kč za štafetu, P 40 Kč.

Mapa:

Země živitelka, ISSOM, 1:4000, stav jaro 2013, hlavní kartograf Radim Hošek;
laserový tisk.

Terén:

výstavištní areál – otevřený prostor, výstavištní pavilony i složitější komplexy budov.
Často tvrdá dobře běhatelná podložka (asfalt, krátce střižená tráva), najdou se i
místa s bujnější vegetací. Specialitou prostoru jsou volně rozeseté elektrické
rozvaděče, které jsou vděčným objektem na kontroly.

Systém ražení:

SportIDENT, všechny verze čipů. Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát.
Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte do přihlášky, půjčovné 50,- Kč.

Vzdálenosti:

parkování, start, cíl, aréna – vše v místě

Start:

hromadný, ve dvou vlnách, první vlna v 15:00. Start kategorie P od 16h.

Předpokládané časy:

Předpokládaný čas vítězné štafety 45 minut.

Časový limit:

90 minut

Parkování:

v areálu výstaviště, nájezd hlavní branou (od jihu), bude upřesněno v pokynech.

Funkcionáři:

Zdeněk Blabla (ředitel závodu), Filip Hulec (hlavní rozhodčí, R3), Radim Hošek
(stavba tratí, R2).

Informace:

na webu závodu www.pcb.wgz.cz a mailu blabla.zdenek@volny.cz

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel OB. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za
nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Dopolední program:

Ve stejný den v ranních hodinách proběhne v ZOO Ohrada u Hluboké n.Vlt. závod
Přeboru Jč kraje ve sprintu.

Nedělní program:

Novohradský horský maraton a.k.a. Zvířátkový běh.
Tradiční přeběh Novohradských hor pořádá Martin Brožka.
Info: http://sportcentrum-novohradskehory.cz/

