Mistrovství České republiky v
horském orientačním běhu 2010
ROZPIS
Poř. orgán:

Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu

Poř. subjekt: Magnus Orienteering
Datum:

6. - 7. listopad 2010

Centrum:

Gymnázium a základní škola Králíky (okres Ústí nad Orlicí)
GPS: 50°5'1.129"N, 16°45'23.238"E

Druh závodu: M ČR pro kategorie: HH, DD, HD, HH40, DD40, HD40
Veřejný závod pro kategorii: T
Terén:

kopcovitý, horský a podhorský se středně hustou sítí cest

Mapa:

speciálka 1:50 000, E=10m (podklady od firmy SHOCart), bez turistických informací a názvů,
aktualizace léto 2010. Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně.
V daném prostoru ještě nebyl závod v rogainingu ani v horském orientačním běhu.

Kategorie:

HH, DD, HD, HH40, DD40, HD40, T
Délky tratí podle pravidel ČAR, kategorie T okolo 15 km každý den.

Podmínky účasti: V závodě M ČR smí startovat jen členové České asociace rogainingu a horského
orientačního běhu (ČAR). Registrace nečlenů ČAR je možná bezplatně u prezentace.
Účastníci mladší 16 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu osoby 18 let a starší.
Účastníci mladší než 15 let navíc pouze s písemným povolením jejich zákonného zástupce.
Přihlášky:

e-mailem na: david.ales@email.cz, přihláška je platná až po potvrzení (reply)
Do přihlášky uveďte název týmu, jména a příjmení členů týmu, data narození, případnou
oddílovou příslušnost, kategorii, kontaktní e-mail a číslo účtu, z něhož byl uhrazen vklad.

Vklady:

do 24. 10. 2010
do 31. 10. 2010
po 31. 10. 2010
na prezentaci (dle možností pořadatele)
půjčovné SI čipu

450 Kč
650 Kč
800 Kč
800 Kč
20,- Kč na 1 den

Veškeré platby zasílejte na účet:
Název účtu:
Magnus Orienteering
Adresa:
Revoluční 10 B, 787 01 Šumperk
Číslo účtu:
172435721/0600
Banka:
GE Money bank, pobočka Šumperk
Var. symbol:
bude přidělen při potvrzení přihlášky
Uvedené ceny jsou za celý tým. Kopii dokladu o zaplacení předkládejte na vyžádání při
prezentaci.
Prezentace:

V centru závodů, v pátek 5. 11. 2010, 18:00 – 22:00, v sobotu 6. 11. 2010, 7:30 – 9:00

Start:

V sobotu 6. 11. 2010 v 10:00, hromadný.
V neděli 7. 11. 2010 v 8:30, handicapový start pro závodníky do 45 minut ztráty, ostatní
hromadně v 9:15.
Na start sobotního závodu budou závodníci dopraveni pořadatelským autobusem cca 10 km,
odjezd autobusu bude z centra závodu. Podrobnosti budou upřesněny v pokynech.

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, SI čipy mohou být zapůjčeny, !!! Každý člen týmu musí
mít svůj SI čip !!!
Ubytování:

tělocvična ZŠ v centru závodů, vlastní spací pytle, teplé sprchy, do 500m náměstí s dostatkem
restaurací

Informace:

http://hrob10.aljosa.org

Předpis:

Závodí se podle platných pravidel ČAR.

Upozornění: Každý závodník se akce účastní na vlastní nebezpečí a zodpovídá za svou bezpečnost.
Pořadatel ani ČAR neručí za žádné škody způsobené účastníky akce.
Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí

Tomáš Leštínský
Jan Fátor
Tomáš Leštínský

Rozpis byl schválen Prezídiem ČAR v červnu 2010.

Tomáš Leštínský
ředitel závodu

Jan Fátor
hlavní rozhodčí

