LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH
Datum konání:

29. 1. – 1. 2. 2018

Organizátor:

Pardubický krajský svaz ČSOS

Místo konání:

Šedivský lom, Klub Biatlonu Letohrad a okolí

Disciplíny:

sprint
medium
štafeta

Ředitel závodu:

Kamil Koblížek
tel. 604 288 976
mail: kamil.koblizek@seznam.cz

Garant závodu:

Petr Mareček

Hlavní rozhodčí:

Miroslav Rygl

Kancelář závodu:

Biatlonový areál v Letohradě

Soutěžní kategorie: CH16 a D16 (chlapci a dívky rok narození 2002 a 2003)
CH14 a D14 (chlapci a dívky rok narození 2004 a mladší)
Závod štafet: DCH16, DCH14 dvoučlenné
Počet účastníků:

každý kraj může nominovat maximálně 2 závodníky v každé kategorii,
2 osoby doprovodu a 1 servismena (8+2+1)

Přihlášky:

prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému
ZODM 2018; přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému
budou poslány na všechny kraje

Uzávěrka přihlášek: 8. 1. 2018
Nahrazení závodníků ve štafetách:

start závodníků z jiných sportů, než na který jsou na ODM přihlášení, je
možný pouze v případě zranění nebo lékařsky potvrzené zdravotní
indispozice člena/ky štafety a pokud kraj není schopen sestavit štafetu
ze zbývajících závodníků daného sportu. Toto nahrazení je možné
pouze v závodech štafet.
Podmínky závodů: pro pořádání závodů je nutná účast alespoň 6 závodníků v dané
kategorii
účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem dle
místa trvalého bydliště a potvrzenou lékařskou prohlídkou ne starší 12
měsíců
Soutěžní pravidla:

závodí se podle pravidel LOB Českého svazu orientačních sportů a
těchto propozic

Mapy:

mapy dle IOF pro LOB

Systém závodu:

Závod na trati „sprint“
individuální intervalový start (startovní interval v jednotlivých
kategoriích 2 min.), právo startu – 2 závodníci kraje v každé kategorii
Závod na trati „medium“
individuální intervalový start (startovní interval v jednotlivých
kategoriích 4 min.), právo startu – 2 závodníci kraje v každé kategorii
Závod štafet
startují 2členné smíšené štafety – I., III. a V. úsek dívka, II., IV., a VI.
úsek chlapec, startuje se hromadně, právo startu v každé kategorii – 2
štafety z každého kraje

Systém ražení:

SportIdent

Časový harmonogram:
Neděle, 28. 1. 2018
10:00–13:15 neoficiální trénink
19:00
porada trenérů
Pondělí, 29. 1. 2018
13:00–16:00 závod na trati sprint
Úterý, 30. 1. 2018
17:00
porada trenérů
Středa, 31. 1. 2018
09:00–13:00 závod na trati medium
17:00
porada trenérů
Čtvrtek, 1. 2. 2018
11:30–13:45 závod štafet
Námitky a protesty: v souladu s Pravidly ČSOS hlavnímu rozhodčímu a to, společně
se vkladem 200 Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch
pořadatele
Vyhlášení výsledků: vyhlášení výsledků po kategoriích proběhne vždy v areálu 30 minut po
skončení závodů všech kategorií
Ceny:

soutěžící na 1.–3. místě obdrží medaili a diplom
soutěžící na 4.–6. místě obdrží diplom

Zdrav. zabezpečení: zajišťuje pořadatel ODM 2018, v místě konání soutěže bude
k dispozici lékař
Další ustanovení:

mapový trénink v závodních prostorech není povolen

Změna propozic:

v případě nepříznivých povětrnostních podmínek nebo nepředvídaných
okolností si organizační výbor vyhrazuje právo změny
pořadatel si vyhrazuje právo změn v časovém programu v případě
mimořádných událostí

Tento Rozpis byl schválen předsedou sekce LOB Českého svazu orientačních sportů Ing.
Přemkem Škodou dne 27. 10. 2016

