1 a 2. závod Českého poháru v Trail-O
rozpis
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořadatel: KOB Dobruška a AR20
Datum: 24.-25.3.2012
Centrum: Dříteč – golfové hřiště
Kategorie: E-Open, E-Para, A-Open, A-Para.
Do kategorie E se mohou přihlásit pouze závodníci registrovaní v Trail-O. Registraci je možné provést
před závodem na prezentaci za poplatek 30,- Kč.
Terén: Golfové hřiště, výborně sjízdné komunikace bez převýšení
Mapa: Golf club, 1:5 000, E = 0.5 m!, ISSOM, stav únor 2012
Start: sobota 00 = 14:00
neděle 00 = 10:00
Časovky: na časovkách bude jeden časoměřič, nebudou rozhodčí na kontrolách
Systém ražení: standardní ražení kleštěmi dle Pravidel trail-o
Počet kontrol: 20 (+/- 30%, délka trati cca 2 km)
Přihlášky: do 20.3.2012 přes systém ObHana nebo na e-mail: tomas.lestinsky@atlas.cz
Přihlášku mailem považujte za zaregistrovanou až po jejím potvrzení, případně kontrolou v
seznamu přihlášených na internetu!
Platby:
Přihlášky doručené do 16.3.2012 za 100,-Kč za jeden závod, později jen dle možností pořadatele
za dvojnásobek.
Startovné se platí při prezentaci.
Parkování: po oba dny v centru závodu
Ubytování: pořadatel nezajišťuje, doporučujeme využít hotelu v centru závodu
Prezentace:
sobota 24.3. od 13:00 do 15:30 v centru
neděle 25.3. od 9:00 do 11:00 v centru
Občerstvení, WC: je možnost využít zázemí Golf Club Kunětická hora (hotelová restaurace, WC,
Wi-Fi, sauna, tenisové kurty …)
Výsledky: Vyhlášeni budou tři nejlepší ve všech kategoriích, pořadí je dáno výsledkem za oba
závody. Vyhlášení proběhne v neděli po závodě, nejpozději v 14:00
Jury: Složení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace v den závodu.
Funkcionáři:
ředitel závodu: Robert Müller
stavitel tratí: Tomáš Leštínský
oponent: Miroslav Slovák
Ostatní:
Před závodem se v sobotu v Novém Plese (u Jaroměře, cca 35km) koná 1.kolo východočeského
poháru v orientačním běhu.
V neděli proběhne v prostoru závodu Trail-O doprovodný závod ve sprintu.

V rámci celého dne bude pro závodníky připravena možnost zdarma si
vyzkoušet golf formou golfové akademie. Potřebné vybavení bude
zájemcům zdarma zapůjčeno.

