ORIENTAČNÍ BĚH
Pořadatel:
Ředitel soutěže:
Garant soutěže:
Termín konání:

Hlavní rozhodčí:
Místo konání:
Věkové kategorie:
Počty účastníků:
Technická porada:
Trénink:
Pravidla:
Systém soutěže:

Kancelář závodu:
Námitky a protesty:
Zdravotní zabezpečení:
Další ustanovení:

Zvláštní ustanovení:
Bodování:
Časový rozpis:

Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje
Ing. Dušan Vystavěl (602730417)
Ing. Dušan Vystavěl
středa 22. 6. 2011 – Olomouc – závod ve sprintu jednotlivců
čtvrtek 23. 6. 2011 – Olomouc – závod ve sprintu smíšených štafet
sobota 25. 6. 2011 – Čechy pod Kosířem - závod na krátké trati jednotlivců
RNDr. Jindřich Smička
Olomouc, Čechy pod Kosířem
Starší žáci a žákyně: ročník 1996 a 1997
Mladší žáci a žákyně: ročník 1998 a 1999
Maximální počet účastníků v krajském družstvu je 8 (max. 2 v každé kategorii)
+ 2 vedoucí týmu
V úterý 21.6.2011 od 17:30 hodin, středa 22.6.2011 a pátek 24.6.2011 od
17:30 hodin v závodní kanceláři.
Oficiální modelový trénink – Olomouc Neředín
21.6.2011 – 16: 00 – 17:30 hod.
Závodí se podle pravidel Českého svazu orientačních sportů a těchto propozic.
Závod ve sprintu: individuální intervalový start (startovní interval
v jednotlivých kategoriích 2 minuty)
Závod štafet: startují 4-členné smíšené štafety mladších žáků + žákyň a starších
žáků + žákyň, druhý a čtvrtý člen štafety musí být dívka. Startuje se hromadně.
Závod na krátké trati: individuální intervalový start (startovní interval
v jednotlivých kategoriích 4 minuty)
Zasedací místnost v prostorách kolejí Neředín.
V souladu s Pravidly ČSOS hlavnímu rozhodčímu společně s vkladem 200 Kč,
který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele.
Zajišťuje pořadatel, v místě konání soutěže bude k dispozici lékař
Závodní (EA1, EA2) a tréninkové (T1, T2, T3, T4) prostory jsou vyznačeny na
plánku
V závodních prostorech je pro potenciální účastníky povoleno: bydlet,
studovat, navštěvovat je jako turista, běhat bez mapy pro orientační běh.
V závodních prostorech je pro potenciální účastníky zakázáno: účastnit se
závodů v orientačním běhu, trénovat s mapou – testovat tratě, či postupy.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí, pořadatel nepřebírá zodpovědnost za
případnou zdravotní či majetkovou újmu žádného účastníka.
V hodnocení krajských výprav (neoficiálním) získává prvních 6 závodníků resp.
štafet v jednotlivých kategoriích body následovně: 7 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1

úterý 21.6.2011
středa 22.6.2011
čtvrtek 23.6.2011
sobota 25.6.2011

16:00 – 17:30
9:00 – 11:00
9:00 – 11:00
9:00 – 12:00

modelový závod
závod ve sprintu (jednotlivci)
závod smíšených štafet
závod na krátké trati (jednotlivci)

Olomouc Neředín
Olomouc Bezručovy sady
Olomouc Smetanovy sady
Čechy pod Kosířem

