letní pětidenní závody v orientačním běhu

7.-11.8.2019, Špindlerův Mlýn

BULLETIN 1

Pořadatel:

Orienteering Adventure, z.s.

Centrum závodu:

SkiAreál Svatý Petr, GPS: 50.7198458N, 15.6151053E

Kategorie:

H10, H12, H14, H16, H18, H21ABC, H35AB, H45AB, H55AB,
H65, H75
D10, D12, D14, D16, D18, D21ABC, D35AB, D45AB, D55AB,
D65, D75
BEGINNERS (začátečníci, orientačně nenáročné)
HDR (rodiče s dětmi)
P (příchozí, orientačně nenáročné)
T (trénink, v podstatě elitní trať)
Maximální počet závodníků v jedné kategorii je 120.
Pokud toto nastane, proběhne rozdělení do podkategorií dle
rankingu k 30.6. Závodníci si v přihlášce uvedou nejvyšší
kategorii, ve které chtějí startovat. Netýká se zahraničních
závodníků, ti startují podle uvážení.
Nejméně náročnou veteránskou kategorií jsou 55B! 65 a 75
budou postaveny na úrovni 55A s mírným zkrácením.

Délky tratí:

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu sekce OB
ČSOS

Předpis:

Soutěží se podle platných Pravidel OB

Systém závodů:

Časy prvních čtyř etap se sčítají, závodníci v páté etapě
startují hendikepovým startem v závislosti na ztrátě na
průběžného vítěze. Pořadí v cíli páté etapy rozhodne o
vítězi závodů.

PROGRAM ZÁVODŮ
7.8.2019 1.etapa – sprint
Terén:
kopcovité horské městečko, roztříštěná zástavba, hustá síť
komunikací, louky, příměstský les
Mapa:
1:4 000, E 2.5m, ISSOM
Start:
10:00, intervalový
vložený závod – noční sprint
Terén:
kopcovité horské městečko, roztříštěná zástavba, hustá síť
komunikací, louky, les se skalami a terénními detaily
Kategorie: HD12, HD14, DH16, HD21, HD35, HD45, HD55
Mapa:
1:4 000, E 2.5m, ISSOM
Start:
21:30, intervalový
8.8.2019 2.etapa – krátká trať
horský les ojediněle s výskytem podrostu (borůvčí),
Terén:
kameny, skály, kupky, porostové detaily, hustá síť
komunikací
Mapa:
1:10 000, E 5m, ISOM2017
Start:
10:00, intervalový

9.8.2019 3.etapa – downhill klasika
Terén:
kopcovatý horský les ojediněle s výskytem podrostu
(borůvčí), kupky, jámy, kamenná moře, řídká nepravidelná
síť komunikací
Mapa:
1:10 000, E 5m, ISOM2017
Start:
10:00, intervalový. Na start se jede lanovkou z centra
závodu.
10.8.2019 4.etapa – krátká trať
Terén:
plochý horský dobře průběžný polootevřený les, jámy,
kupky, řídká nepravidelná síť komunikací
Mapa:
1:10 000, E 5m, ISOM2017
Start:
10:00, intervalový. Na start se jede lanovkou z centra
závodu
štafetový závod s povinným občerstvením
lyžařský areál, sjezdovka, skalky a kameny, málo lesa,
Terén:
skoro bez cest
Mapa:
1:4 000, E 2.5m, ISSOM
Start:
17:00, hromadný
11.8.2019 5.etapa – zkrácená trať
Terén:
kopcovatý čistý horský les, místy kupky, jámy a kamenná
pole, v části plochý členitý les (údolíčka, kupy), četné
vegetační detaily.
Mapa:
1:10 000, E 5m, ISOM2017
Start:
10:00, hendikep

Systém ražení: SPORTident, možnost zapůjčení čipu od pořadatele za 50,- Kč
na etapu. Nebudeme používat SI Air.
Přihlášky:

Standartně přes ORIS, vyjímečně na e-mail: predseda@oadventure.cz,
v
tom
případě
přihlášku
považujte
za
zaregistrovanou až po jejím potvrzení, případně kontrolou v
seznamu přihlášených na internetu!
Na místě bude možné se dohlásit pouze do kategorií P a T!
Na pivní štafety přijímáme přihlášky až na prezentaci závodu.

Ubytování:

Pořadatel nabízí cca 80 míst v hotelu Lenka 100m od centra
závodu za 400 CZK/noc. Objednávejte v ORISu.
Ubytování v kempu pořadatel nezajišťuje. Ve Špindlu je cca 2km
od centra závodu celoroční kemp, kde je možné se ubytovat ve
stanech i karavanech.
Rovněž je zde dostatečná kapacita ubytování v hotelech a
pensionech. Jen neváhejte s rezervací, sezóna 2019 se tu
objednává s velkým předstihem!

Stravování:

V centru závodu bude otevřený bufet s bohatým sortimentem
jídel a nápojů.

Platby:
Přihlášky doručené a startovné zaplacené do:
30.dubna
2019

30.června
2019

28.července
2019

HDR, HD10-HD14, HD65,
H75, BEGINNERS

500 CZK

600 CZK

700 CZK

HD16-HD55

800 CZK

1000 CZK

1200 CZK

P,T

250 CZK

250 CZK

250 CZK

jedna etapa
štafety
Noční OB

1/5 z celkové ceny
-

-

200 CZK/štafetu

150 CZK

Všichni závodníci, kteří se zúčastní etap 3 a 4 (kdy se jede lanovkou na
start) budou mít k startovnému připočteno 100 CZK/za jednu cestu lanovkou.
V E3 kategorie HDR lanovkou nejede, má start dole v centru závodu.
Startovné zašlete v termínu přihlášek na účet 283838208/0300, VS: číslo
klubu dle adresáře ČSOS. Do poznámky případně uveďte „Startovné OA
(+zkratka klubu)“.
Zejména závodníky, kteří si objednají ubytování v hotelu Lenka, žádáme o
provedení platby do konce dubna. Pokud tak nebude provedeno, místo v hotelu
bude postoupeno dalším zájemcům.
Prezentace:

v úterý 6.8. od 17:00 do 21:00
od středy do neděle každý den od 8:30 do 12:00
ve středu 7.8. před nočním závodem od 20:00 do 22:00
v sobotu před štafetama od 15:00 do 17:00

Školka:

Bude připravena po dobu trvání závodu v hotelu Lenka.

Vyhlášení výsledků:
Budou vyhlášeni první tři v celkových výsledcích Orienteering Adventure v
každé kategorii mimo P a T po ukončení E5 nejpozději v 13:30 v centru závodů.
Vítězové E1-E2 + NOB budou vyhlášení ve čtvrtek v 19:00 v klubu Dolská.
Vítězové E3-E4 budou vyhlášení v sobotu v 19:00 v klubu Dolská.
Výsledky štafet hned po závodě.
Protesty:
Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti celkovým
výsledkům po skončení závodů lze zaslat na Orienteering Adventure, P.O.Box 3,
54301 Vrchlabí

Funkcionáři:

ředitel závodu:
stavitelé tratí:

hlavní rozhodčí:

Tomáš Leštínský
E1 - Radim Hošek
E2 - Vlastimil Polák
E3-E5 - Tomáš Leštínský
Jan Fátor

Další informace:
http://www.o-adventure.cz
tel. 721 713 802 (Tomáš Leštínský)
Ostatní:
Závodníci se zúčastňují závodů na vlastní riziko.
Všechny etapy jsou zařazeny do rankingu.
Účastí
v závodě
souhlasíte
s pořizováním
multimediálního
obsahu
pro
propagační a archivní účely OAV a umístěním výsledků závodu na webu OAV a
ORISu.

