ORIENTAČNÍ BĚH
Datum konání:

24. 6. 2019 – 27. 6. 2019

Pořadatelský subjekt:

Z pověření ČSOS - Slavia Liberec orienteering z. s.

Místo konání:

areál Technické univerzity v Liberci a okolí - Univerzitní náměstí
1410/1, Liberec
ZŠ a MŠ logopedická Liberec - Elišky Krásnohorské 921/22, Liberec
Rekreační a sportovní areál Vesec - Liberec - Vesec, 463 12 Liberec

Disciplíny:

Sprint
Krátká trať
Sprintové štafety

Garant soutěží OB:

Kateřina Horáčková
e-mail: vliob@email.cz

Ředitel závodů:

Přemek Škoda
e-mail: premek.skoda@seznam.cz

Hlavní rozhodčí:

Tomáš Kopec

Stavitelé tratí:

Sprint – Jiří Martan
Krátká trať – Michal Horáček
Sprintové štafety – Michal Matějů

Kategorie:

Jednotlivci:
D12 – dívky mladší (rok narození 2007- 2008)
H12 – chlapci mladší (rok nar. 2007- 2008)
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Kategorie:

Jednotlivci:
D14 – dívky starší (rok narození 2005 - 2006)
H14 – chlapci starší (rok nar. 2005 - 2006)
Štafety:
DH12 – dívky a chlapci mladší (ročník narození 2007 – 2008)
DH14 – dívky a chlapci starší (ročník narození 2005 – 2006)
Podle pravidel ČOV není možný start závodníků pozdějšího data
narození, než je uvedeno u příslušných kategorií

Maximální počet účastníků 8 závodníků a 2 trenéři
z každého kraje:
Časový program:

24. 6. 2019 – 27. 6. 2019
Ne 11.00 – 15.00 volný trénink
Po 10.00 – sprint – areál TUL
Út 14.00 – krátká trať – ZŠ a MŠ logopedická Liberec
St – volný den
Čt 10.00 – sprintové štafety areál Vesec
Začátky jednotlivých disciplín mohou být upraveny podle případných
potřeb Libereckého kraje, resp. České televize

Systém závodu:

Závod na trati „sprint“
individuální intervalový start, právo startu – 2 závodníci z každého
kraje v každé kategorii
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Systém závodu:

Závod na trati „krátká trať“
individuální intervalový start, právo startu – 2 závodníci z každého
kraje v každé kategorii
Závod štafet
čtyřčlenné štafety, pořadí úseků – DHDH, právo startu – 1 štafeta z
každého kraje v každé kategorii

Předpis:

Závodí se podle pravidel OB ČSOS

Systém ražení:

SportIdent (krabičky nebudou nastaveny na bezdotykové ražení)

Přihlášky:

Prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního systému
LODM 2019, přístupové údaje k Centrálnímu informačnímu systému
budou poslány na všechny kraje

Podmínky účasti na
závodech:

účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným krajem
dle místa trvalého bydliště a potvrzenou lékařskou prohlídkou ne
starší 12 měsíců

Uzávěrka přihlášek:

31. 5. 2019

Vyhlášení výsledků:

Vyhlášení výsledků a květinový ceremoniál po kategoriích proběhne
vždy v areálu 30 minut po skončení závodů všech kategorií

Zdravotní zabezpečení:

Zajišťuje Liberecký kraj, v místě konání soutěže bude k dispozici
lékař.

Další ustanovení:

mapový trénink v závodních prostorech není povolen

Schvalovací doložka:

Rozpis byl schválen výkonným výborem ČSOS dne
30. 5. 2018
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Technická porada:

Vždy v předvečer závodu od 18:00 – 19:00

Mapový trénink a veškeré pokusy o fyzické prozkoumání terénu závodních prostorů nejsou povoleny
Prostory:

