MEZINÁRODNÍ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU

Beskyd Cup 2013
Hrčava 8.-9.6.2013
Pořádající orgány:
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů a SZOŠ
Pořádající subjekty
SKOB Baník Havířov, TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina, UKS ZSZ-Jedynka Jastrzębie-Zdrój
Zařazení závodů:
Jarní krajský žebříček Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů (8. a 9. závod).
Rankingový koeficient – 1,00, http://www.msksos.cz
Slovenský rebríček jednotlivcov v orientačnom behu na dlhých tratiach a stredných tratiach
http://www.orienteering.sk/
Polsko – Česká Euroregionální liga orientačního běhu, 10. a 11. etapa http://www.bno.jasnet.pl/
CENTRUM ZÁVODŮ, PREZENTACE:
Hrčava, Kulturní dům
GPS: 49°31'16.428"N, 18°49'59.310"E
Pozor: tato adresa a souřadnice nejsou místem pro dojezd vozidel účastníků, parkování bude
na příjezdu do obce Hrčava od obce Mosty u Jablunkova!
Prezentace bude otevřena:
v pátek 7.6. – od 19.00 do 20.30
v sobotu 8.6.- od 8.00 do 10.30
v neděli 9.6. – od 8.00 do 9.30
Čas startu:
Sobota 8.6. - start 00 = 11:00
Neděle 9.6 – start 00 = 10:00
Druh závodů:
8.6.2013 - klasická trať, klasifikace podle SZOŠ "Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom
behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť na dlhých tratiach"
9.6.2013 - krátka trať, klasifikace podle SZOŠ "Otvorené denné preteky jednotlivcov v orientačnom
behu s určeným poradím kontrolných stanovíšť na stredných tratiach"
CHARAKTERISTIKA TERÉNU:
Horský terén jižního úbočí hřebene Beskyd, středně velké převýšení. Převažuje horský smíšený les s
různou průběžností, viditelnost převážně dobrá. Obvyklé množství pěšin a cest, ojedinělé malé skalní
útvary.
VZDÁLENOSTI:
Parkování – shromaždiště: do 400 m
Shromaždiště – start: do 1 km
Shromaždiště – cíl: do 200 m
MAPA:
Hrčava 2013, měřítko 1:15000, E=5m, klíč ISOM2012, stav jaro 2013,
Mapy v měřítku 1:15 000 pouze v sobotu pro kategorie H12 – H35, měřítko 1:10 000 pro ostatní
kategorie a pro všechny v neděli. Mapa bude vodovzdorně upravena. Rozměr map bude upřesněn v
pokynech.

KATEGORIE:
Závodní kategorie:
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20, H21E, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65,
H70.
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21E, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65.
Kategorie H = ekvivalent kat. M, D= W (dle předpisu SZOŠ)
Kategorie veřejného závodu:
H10N, D10N – tratě značené fáborky,
HDR – trať pro závodníky s doprovodem (např. rodiče s dětmi) značená fáborky,
P3 – lehká trať pro začátečníky o délce cca 3 km,
P5 – středně obtížná trať pro začátečníky a mírně pokročilou veřejnost o délce cca 5 km,
Start kategorií veřejného závodu v libovolném čase, předběžně mezi 00 a 90 (konec intervalu pro
start kategorií veřejného závodu bude upřesněn v pokynech.
Organizátor si vyhrazuje právo sloučit některé kategorie, pokud to bude pro malý počet
přihlášených vhodné. V takovém případě to bude oznámeno nejméně 5 dnů před závodem na
webu závodu.
VKLADY, PLATBY, TERMÍN PŘIHLÁŠEK:
POZOR:
Pro závodníky z České republiky platí vklady v Kč.
Pro závodníky ze Slovenské republiky platí vklady v Eurech.
Závodníci z jiných zemí platí vklady v Kč, závodníci z Polska mohou platit v Zlotých (PLN). Při platbě
v Zlotých je třeba platit přesným obnosem.

Beskyd Cup

základní vklad za jeden
závod
do 2.6.2013

zvýšený vklad za
jeden závod do
7.6.2013

H10N, D10N, H10C, D10C, H12C,
D12C/
H14–H18, D14–D18, HDR, P3, P5
H20–H70, D20–D65

30 Kč/5 Zl/2 EUR

30 Kč/5 Zl/2 EUR

60 Kč/ 10 Zl/3 EUR
100 Kč/ 16 Zl/4 EUR

80 Kč/13 Zl/4 EUR
130 Kč/ 22 Zl/ 6 EUR

Přihlášky na místě do závodních kategorií za dvojnásobek základního startovného, jen podle
možností pořadatelů. Do kategorií veřejného závodu se na místě přihlášky přijímají bez omezení za
zvýšené startovné (poslední sloupec tabulky).
Vklady v Kč lze platit předem na účet SKOB Havířov: ČSOB Havířov, č. účtu 2900114694 / 2010 (Fio
banka) VS=130608XXXX kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.
Přihlášky registrovaných závodníků z ČR se přijímají výhradně přes IS ORIS.
Přihlášky registrovaných závodníků ze SR se přijímají výhradně přes přihlašovací systém na adrese:
http://www.orienteeringonline.net/. Platby v EUR bankovým převodem na účet s názvem: TJ Slávia
ŽU Žilina, číslo: 607113183 / 7500, ČSOB Žilina, variab. symbol 0127.
Závodníci z Polska a neregistrovaní závodníci se mohou hlásit přihlásit přes ORIS, případně emailem na adrese hrcava2013@seznam.cz . Povinné údaje v přihlášce: jméno a příjmení, klub,
kategorie a číslo čipu. Pro přihlášky více než 5 závodníků požadujeme zaslání přihlášky v povinném
formátu ČSOS.
Požadavky na změny po termínu přihlášek zasílejte na e-mail hrcava2013@seznam.cz. Změna bude
akceptována až po zaslání potvrzení. Za vyžádané změny v přihláškách provedené po 4.6.2013
může být organizátorem vybírán poplatek ve výši 10 Kč za jednu změnu.

SYSTÉM RAŽENÍ:
Elektronický SportIdent. Zapůjčení SI čipu je možné jen výjimečně dle možností organizátora za 40
Kč/2 EUR/ závod.
UBYTOVANI:
V tělocvičně 50Kč/2 EUR/noc.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
Ředitel závodu:
Tomáš Sochor, R2
Hlavní rozhodčí:
Hana Sochorová, R2, Jozef Gajdošík R1
Stavitelé tratí:
Adam Preissler, R3, Zdeněk Jakobi, R3
DALŠÍ INFORMACE:
Závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a jsou sami výlučně odpovědni za svůj zdravotní
stav. Zahraniční závodníci jsou povinni si sami zajistit vhodné krytí výloh na případné lékařské
ošetření, např. pomocí cestovního zdravotního pojištění.
Další informace budou k dispozici na www stránkách závodu: http://skobhav.webzdarma.cz,

případně na e-mailu hav@orientacnibeh.cz.

Protesty se podávají dle platných pravidel ČSOS, sekce OB, s vkladem 200,- Kč. Adresa pro
podávání protestů po skončení akce: SKOB Baník Havířov, Dělnická 25, 736 01 Havířov-město.
Rozpis byl schválen sekciou OB SZOŠ dňa 8.3.2013 a soutěžní komisí MSKSOS dne .......
Zdeněk Jakobi
hlavný rozhodca

Tomáš Sochor
riaditeľ pretekov

