eský svaz orienta ního b hu
TJ Tesla Brno – klub orienta ních sport
SK Žabov esky Brno – oddíl orienta ního b hu

závod

ROZPIS

eského poháru štafet a eské ligy klub - Diadora cupu (3. a 4. kolo) a ve ejného
závodu žákovských a veteránských štafet
a
závodu sout ží Continental cup (4.kolo), závodu sout ží HI-TEC sprint cup (1. kolo)
závodu žeb í ku A (3.kolo), závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.08
a 5. oblastního žeb í ku Brn nské oblasti
Bukovinka 14. kv tna 2005, Brno 14. kv tna 2005 a Bukovinka 15. kv tna 2005

Spole ná ustanovení

Datum:
Po adatelé:

14. a 15. kv tna 2005 (sobota a ned le).
TJ Tesla Brno, klub orienta ních sport (štafety sobota)
SK Žabov esky Brno, oddíl orienta ního b hu (sprint, štafety ned le)
Systém ražení: elektronický systém Sportident - jeden SI ip nesmí být v jednom závod
použit dvakrát.
asy vít z :
dle platného Sout žního ádu sout ží SOB.
Funkcioná i:
štafety
sobota
ned le
editel:
Zbyn k Pospíšek
David Aleš,
hlavní rozhod í:
Martin Št pánek, R1
Ladislav Svoboda, R1
stavitel tratí:
Ji í Urválek
Libor Z ídkaveselý
sprint
editel:
David Aleš
hlavní rozhod í:
Libor Z ídkaveselý, R1
stavitel tratí:
David Aleš
P ihlášky:
do 22. dubna 2005 (datum doru ení)
na adresu: Richard Pátek, Cihlá ská 7, Brno 602 00
nebo v povinném formátu i vypln ním na
adrese:http://www.sky.cz/zhusta/zavody
P ihlášku nelze zaslat e-mailem!!! Upozor ujeme, že systém je nastaven
tak, že 22. dubna v 24:00 budou k vašim p ihláškám automaticky na ítány
100% poplatky za pozdní p ihlášky. P ihláška je p ijata v okamžiku, kdy se
objeví na Ú tu vašeho oddílu na p ihlašovací strance. Podrobnosti
k elektronickému p ihlašování na stránce závod . Pozdní p ihlášky jsou
p ijímány jen dle možností po adatele.
Do písemné p ihlášky je nutné uvést po et SI ip požadovaných k zap j ení
(40,– K za ip a závod), v elektronické systému to bude provedeno
automaticky 7 dní p ed závody.
Úhrady vklad a poplatk za ubytování zasílejte na ú et íslo
177571562/0300 u eskoslovenské obchodní banky, a.s. Brno, Milady
Horákové 6, majitel ú tu Libor Z ídkaveselý, Kotlá ská 12, 602 00 Brno. U
prezentace obdržíte p íjmový doklad na vklady pro Váš oddíl.

Ubytování:

Stravování:
Informace:
Upozorn ní:
P edpis:

Variabilní symbol uve te ve tvaru 27xxxx, kde xxxx zna í íslo oddílu dle
Adresá e SOB.
Kopii dokladu o zaplacení vkladu p iložte k p ihlášce nebo si ji vezm te
sebou k prezentaci.
Bez zaplaceného vkladu nebude p ihláška akceptována.
Po adatelé zajiš ují ze 14. 5. na 15. 5., výjime n z 13. na 14.5.
A) T locvi na a t ídy v Brn = 45,– K
B) Ubytování na l žku, internát v Brn = 180,– K l žko
Požadavek je nutné zaslat spolu s p ihláškou a uhradit obdobn jako vklady.
Informace o ubytování budou uvedeny na www stránce závodu.
V obou centrech štafet bude zajišt n stánkový prodej s odpovídajícím
sortimentem.
http://www.sky.cz/zhusta/zavody nebo
David Aleš – mobil: 777 564377, e-mail: d.ales@worldonline.cz
Výsledky v tišt né form možno objednat spolu s p ihláškou za 40,– K .
Provozování prodejní nebo propaga ní innosti je možno pouze se
souhlasem editele závodu (Z. Pospíšek, D. Aleš).
Závodí se dle platných Pravidel OB a Sout žního ádu SOB v OB
a Provád cích pokyn k sout žím SOB v roce 2005.

Ustanovení pro závod štafet – 14. kv tna 2005
Centrum:

Vzdálenosti:
Prezentace:
Start:
Kategorie:

Vklady:

Terén:
Mapa:
Plán:

Bukovinka (okres Blansko) – fotbalové h išt severovýchodn od Brna.
Doporu ujeme oddílové stany!
parkovišt – centrum: do 1 000 m
centrum závodu = start štafet = cíl
v centru závodu 14. 5. 2005 od 8:30 do 9:30 hodin, odevzdání soupisek
v etn ísel SI ip do 9:30 hodin. Možno vyplnit p edem na internetu.
ve vlnách od 10:30 hodin.
D18, H18, D21, H21 – t í lenné štafety,
D14, H14 – t í lenné štafety,
D105, D140, H105, H140, H165 (t í lenné štafety veterán , íslo v ozna ení
kategorie je minimální sou et v ku všech len štafety, minimální v k lena
štafety je 35). Hodnoceny jsou pouze klubové štafety.
D14, H14: 180,– K za štafetu
D105, D140, H105, H140, H165: 270,– K za štafetu,
D18, H18, D21, H21: 330,– K za štafetu.
P ihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
mírn
lenitý p evážn jehli natý les s v tšinou dobrou pr b žností a
množstvím cest; v n kterých ástech v tší množství porostových detail .
M 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2005, hl. kartograf Radovan ech, rozm r
A4, mapa bude vodovzdorn upravena

Ustanovení pro závod sprintu – 14. kv tna 2005
Centrum:

Vzdálenosti:

Prezentace:
Start:
Kategorie:

Vklad:
Mapa:
Terén:
Plán:

Brno – Žabov esky, h išt pod lesem.
Nelze stav t oddílové stany.
parkovišt (autobusy) – centrum: do 500 m
parkovišt (auta) – centrum: do 500 m
centrum závodu = cíl
cíl – start: cca 200 m
spole n se štafetami ráno v Bukovince + v centru závodu od 14:00 do 15:00
hodin.
v 16:00
D16A, D18A, D20A, D21E, H16A, H18A, H20A, H21E,
D12D, D14D, D16D, D18D, D21C, D35D, D45D, D55D,
H12D, H14D, D16D, D18D, H21C, H35D, H45D, H55D, T3.
Závodníci p ihlášení do kat. D21E a H21E budou v p ípad napln ní t chto
kategorií za azeni do závodu v kat. D21C, H21C.
kategorie výkonnostní skupiny E, A a C = 100,– K , D a T3 = 50,– K .
P ihláška po termínu za dvojnásobný vklad a jen podle možností po adatele
do kategorií s výkonnostními skupinami C a D + T3.
Rosni ka, 1 : 4 000, E = 5 m, stav jaro 2005, hl. kartograf Adam Chromý,
rozm r A4, mapa bude vodovzdorn upravena
M stský park v prudkém svahu s množstvím cest, terénních detail , skalek i
porostových detail .

Ustanovení pro závod štafet – 15. kv tna 2005
Centrum:

Vzdálenosti:
Prezentace:

Start:
Kategorie:

Vklady:

Terén:
Mapa:
Plán:

Bukovinka (okres Blansko) – fotbalové h išt severovýchodn od Brna.
Doporu ujeme oddílové stany!
parkovišt – centrum: do 1 000 m
centrum závodu = start štafet = cíl
v centru závodu štafet a sprintu 14. 5. 2005 a na shromaždišti od 7:30 do
8:00 hodin, odevzdání soupisek v sobotu na shromaždišti štafet nebo sprintu
do 19:00. V ned li možné pouze zm ny do 8:00 na shromaždišti štafet.
Možno vyplnit p edem na internetu.
ve vlnách od 9:00 hodin.
D18, H18, D21, H21 – t í lenné štafety,
D14, H14 – t í lenné štafety,
D105, D140, H105, H140, H165 (t í lenné štafety veterán , íslo v ozna ení
kategorie je minimální sou et v ku všech len štafety, minimální v k lena
štafety je 35). Hodnoceny jsou pouze klubové štafety.
D14, H14: 180,– K za štafetu
D105, D140, H105, H140, H165: 270,– K za štafetu,
D18, H18, D21, H21: 330,– K za štafetu.
P ihláška po termínu za dvojnásobný vklad.
p evážn jehli natý les s dobrou pr b žností, v S ásti mapy prudký svah
s množstvím kamen a skalek.
M 1 : 15 000, E = 5 m, stav jaro 2005, hl. kartograf Radovan ech, rozm r
A4, mapa bude vodovzdorn upravena

Rozpis závod byl schválen sout žní komisí sekce OB SOB dne 8. b ezna 2005
Zbyn k Pospíšek
TJ Tesla Brno

Libor Z ídkaveselý
SK Žabov esky Brno

