R O Z P I S
7. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Hluboká
Mistrovství oblasti na KRÁTKÉ TRATI (ranking s koef. 1,0)
8. OŽ - OBLASTNÍ SOUTĚŽ - ZÁPAD - Hluboká
Oblastní žebříček - KLASICKÁ TRAŤ (ranking s koef. 1,0)
Datum:

25. - 26.května 2019

Pořádající orgán: krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje
Pořádající subjekt: KOMETA Kralovice z.s., oddíl orientačního běhu

Druh závodu:

25.5. - 7. OŽ - Mistrovství oblasti na KRÁTKÉ TRATI
26.5. - 8. OŽ - Oblastní žebříček KLASICKÁ TRAŤ

Centrum:

SO / NE, 25.-26.5. louka východně od obce Hluboká (jako ŽB v r. 2018)
GPS: 50.0286317N, 13.3297881E
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75
HD10F (děti bez doprovodu - fáborky), ZF (děti s doprovodem - fáborky),
Z1 (začátečníci), T4 (trénink - SO, krátká), T7 (trénink - NE, klasika),
TU (tréninková trať na redukované mapě)
časy vítězů odpovídají směrným časům dle Soutěžního řádu ZČO.

Kategorie:

Délky tratí:
Přihlášky:

do 15.5.2019 - přes přihlašovací systém ORIS.
Vyjímka e-mail: oz@kometakrl.cz, předmět "Přihláška xxxx" (zkratka),
v povinném formátu ČSOS (přihláška je přijata po obdržení potvrzení).

Vklady:

vklad
HD 10-14, HD 65-75
ostatní
HD10F, ZF, Z1,

1 závod
50,70,60,-

vklad
tělocvična
vklad
půjčení SI

1 noc
90,1 závod
30,-

Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné !!
Odhlášky po termínu přihlášek řešte výhradně přes uvedený e-mail !!
Platby:

Prezence:
Vzdálenosti:

Start:

za startovné, čipy a ubytování v tělocvičně posílejte bezhotovostně
na účet č. 670100-2201061589/6210 vedený u mBank s VS 14xxxx
(kde xxxx je číslo oddílu). Úhrady je možné také provést až u prezence.
v centru SO = 9.30 - 11.00 hod., NE = 8.30 - 9.00 hod..
tělocvična - centrum So/Ne = 12 km
centrum - cíl So = 250 m
parkoviště - centrum So/Ne = 0 - 400 m centrum - cíl Ne = 250 m
sobota - krátká / intervalový,
00 = 12.00 (vzdálenost do 1 km)
neděle - klasika / intervalový,
00 = 10.00 (vzdálenost do 1 km)
Kategorie HD10F, ZF, Z1, T4 (SO), T7 (NE) a TU mají volný start v SO i
v NE po celou dobu startů dle startovní listiny (na startovní krabičku).

Terén:

SO i NE - zařízlá, místy hluboká údolí k řece Střele a jejím přítokům,
skalky, kameny, kamenná pole, různorodá podložka. Jinak ale hustá síť
komunikaci, množství prostorových objektů. Spíše jehličnatý les v přír.
rezervaci Střela.

Mapa:

So - KOZIČKŮV MLÝN, 1:10 000, E=5 m, revize 4/2019, formát A4,
Ne - KUCHYŇKA, 1:15 000, E=5 m (pro HD 16-35), ostatní 1 : 10 000
výřez, revize 4/2019, všichni formát A4 (nejsou vodovzdorně upraveny)
Sportident jednotky (kompatibilní i s novými čipy) v kontaktním režimu.
na louce a to POUZE na místech určených pořadatelem.
v tělocvičně Základní školy, Nová 730, Kralovice ve vlastním spacáku.
(zajišťujeme SO/NE). Nutno uvést v přihlášce.
TYP na další ubytování: Sport-kemp Kralovice. V chatkách (min. 60 míst)
ve spacáku. Ve Sport-kempu je stánek s občerstvením, sprchy a WC.
V centru Kralovic (do cca 500 m od kempu) několik dalších restaurací.
Toto ubytování si objednávejte sami přímo u majitele, pana Roma,
tel. 737 753 413 (do naplnění kapacity), www.sportkemp.wz.cz.

Ražení:
Parkování:
Ubytování:

Vyhlášení výsl.:
Školka:
Občerstvení:
Kontakty:
Předpis:
GDPR:
Pořadatelé:

krátka v SO v cca 15.30 - 16.00 hodin, klasika v NE v cca 13.30 - 14.00
(bude vždy na shromaždišti upřesněno).
nebude, pouze při velkém zájmu operativně zřídíme (pište na e-mail).
v SO i v NE v centru zajištěno.
http://www.kometakrl.cz/; e-mail: oz@kometakrl.cz; a také telefonicky

Martin Hanák, č. 739 654 855; Marta Hanáková č. 739 216 052.
platná pravidla OB, Soutěžní řád a Prováděcí pokyny ZČO 2019.
přihlášením na OŽ dává závodník souhlas k zpracování osobních údajů
pořadatelem v nezbytně nutném rozsahu obvyklém u akcí v OB.
ředitel závodů:
Miroslav Fišar
hlavní rozhodčí:
Mgr. Marta Hanáková
stavba tratí:

Sponzoři:

V Kralovicích 22.4.2019

krátká
klasika

Martin Hanák
Ondřej Pova

