
Rozpis byl schválen soutěžní komisí dne 12.3.05

ROZPIS
2. a 3. závod Continental cupu

1. a 2. závod žebříčku A
1. a 2. závod žebříčku B-Čechy

závody systému Ranking s koeficientem 1,08

Datum: 7. a 8. května 2005

Druh závodu: sobota 7.5. – klasická trať, neděle 8.5. – klasická trať

Pořadatel: KOB Baník Sokolov, VŠTJ Ekonom Praha

Centrum: Koupaliště v Horním Slavkově, z H. Slavkova místní komunikace směr chatová osada Třídomí.
Podrobné informace včetně mapky bude zveřejněno na stránkách závodů.

Parkování: na vyhrazených parkovištích, dbejte bezpodmínečně pokynů pořadatele!!
poplatky: osobní auta – 20,- Kč za oba dny

autobusy – zdarma

Kategorie: H12C, H14C, H14B, H16AB, H18AB, H20AB, H21EABC, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B,
H65B, H70B, H75B,
D12C, D14C, D14B, D16AB, D18AB, D20AB, D21EABC, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B,
D65B,
P4 – kategorie příchozí, přibližná délka tratě 4km

Ražení: elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení uvést v přihlášce, za ztrátu zapůjčené SI bude
účtováno 700,- Kč

Předpis: pro závody platí platná pravidla OB a řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ČSOB

Přihlášky: do 20.4.2005 (datum doručení) emailem v .txt souboru v předepsaném formátu dle přílohy č.
2 k Prováděcím předpisům soutěží ČSOB 2005 na adresu k.pilar@centrum.cz, výjimečně
poštou na adresu Karel Rambousek, Slovenská 1, Sokolov 356 01. Přihláška zaslána emailem je
platná až po jejím potvrzení. Přihlášky po termínu budou přijaty jen v rámci možností
pořadatelů a za dvojnásobný vklad! Toto se netýká kategorie příchozích.

Vklady: kategorie vklad za jeden závod
H/D 16-20 A, H/D 21EABC 110,- Kč
H/D 16-20 B, H/D 35-55 B 110,- Kč
H/D 12-14 C, P4   40,- Kč
Ostatní kategorie   60,- Kč
Zapůjčení SI   40,- Kč

Ubytování: - ve školách – vlastní spacák a karimatka 45 ,- Kč za osobu a noc, možnost ubytování od pátku,
uhradit společně s přihláškou, vzdálenost do 20km od centra. Dodržujte pokynů pořadatelů.
- ubytovna – omezený počet lůžek. Cena 150,- Kč za osobu a noc, možno již od pátku. Žádosti
budou vyřizovány na základě pořadí došlých přihlášek. Oddílům žádající o toto ubytování bude
sděleno, zda jim bylo vyhověno. Více informací u ředitele závodů.
- jiné možnosti ubytování budou uvedeny na www stránkách závodu.

Platby: do termínu přihlášek provést platbu na účet 0861618339 / 0800 , majitel účtu : Klub
orientačního běhu Baník Sokolov, jako variabilní symbol uvést číslo oddílu dle adresáře ČSOB.
U prezentace mějte doklad o zaplacení k předložení.

Informace: http://ob.vse.cz/zavody/za05/ , http://bso.webpark.cz/2005/nz.htm
Přihlášky : Karel Pilař – 606 133 136, k.pilar@centrum.cz
Ubytování : Karel Rambousek - 731 188 523, karel.rambousek@sb-sokolov.cz

Prezentace: pátek  6.5.      18:00 – 22:00 v centru
sobota 7.5.       8:30 – 10:45 v centru
neděle 8.5.       8:00 –   8:45 v centru

Vzdálenosti: parkování – centrum do 1000 m
centrum – start : do 2000 m (bude upřesněno v pokynech)
cíl – centrum : v místě

Start 00: sobota 7.5. – 12:00, neděle 8.5. – 10:00

Mapa: 1: 15000, e=5m, vodovzdorně upravená, stav  jaro 2005, autoři Z.Švec a Z.Sokolář

Terén: Zvlněný podhorský terén, místy velmi obtížně průběžný a podmáčený, v SZ části s výrazným
kopcem s kamenitým podkladem

Občerstvení: při závodě na trati a v cíli, v centru stánkový prodej a restaurace, restaurace v obci

Funkcionáři: ředitel závodů – Karel Rambousek hlavní rozhodčí – Zdeněk Sokolář
stavitel tratí – Miroslav Seidl tajemník závodu – Jan Pecka

Upozornění : závody probíhají v centru CHKO Slavkovský les. Pokyny pořadatelů pro účastníky jsou závazné
a jejich nedodržování bude důvodem k vyloučení ze závodů.


