Propozice okresního přeboru v orientačním běhu - TU
Propozice krajského přeboru v orientačním běhu – hradecký kraj/TU,HK,RK,NA,JC/
pro rok 2003
Kategorie:
D5R, H5R - mladší děti - 4. - 5. ročník ZŠ (nar. 1993, 1992, 1991) kat.II
D7R, H7R - mladší žactvo - 6. - 7. ročník ZŠ (nar.1991, 1990, 1989) kat.III
prima a sekunda víceletých gymnázií
D9R, H9R - starší žactvo - 8. - 9. ročník ZŠ (nar. 1989,1988,1987) kat.IV
tercie a kvarta osmiletých gymnázií
prima a sekunda šestiletých gymnázií
DS, HS - studenti SŠ - 1. - 4. ročník SŠ (nar. 1983 až 1987)
kat.V
kvinta až oktáva osmiletých gymnázií
tercie až sexta šestiletých gymnázií
K1, K2 - pro příchozí - pracovníky školství a rekreační běžce
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Pořadatel: z pověření OR AŠSK Trutnov - ŠSK „SPRINT“ při SPŠ a SOU Trutnov
A . Všeobecná ustanovení:
1.

Organizátor:

2. Termín:
3. Centrum:
4.

Startují: okreskraj-

Milan Rejmont
Školní sportovní klub“SPRINT“ při SPŠ a SOU Trutnov
Horská 618 , 541 01 Trutnov
tel: 499 816989
e mail: rejmont@spsasoutu.cz
středa 14.května. 2003
Trutnov-prostor za letním koupalištěm,
asi 1 km od nádraží CD po proudu řeky
Všichni řádně přihlášení závodníci
z okresu Trutnov v každé kategorii
3 členná družstva z jedné školy,případně jednotlivci
Vítězná družstva z okresních kol

5.

Startovné:

60,- Kč za družstvo pro členy AŠSK
120,- Kč za družstvo pro nečleny AŠSK
120,- Kč pro dodatečně přihlášené
20,- Kč resp.40,- Kč pro jednotlivce
/placení při prezentaci/

6.

Přihlášky:

Zasílejte na adresu organizátora soutěže
elektronickou poštou , výjimečně písemně
do pátku 9.5.2003
na tiskopise „přihláška na soutěže. /příloha/
V přihlášce uveďte: seznam přihlášených s ročníkem narození
kategorii /H,D/,název školy,
kontaktní osobu /ved.družstva/, telefon, fax
a registrační číslo klubu.

7/ Ražení:
8/Finanční zabezpečení:

Tradiční , do průkazek
Všichni závodníci startují na náklady vysílající školy /ŠSK/.

B.Technická ustanovení:
1. Pravidla:

Soutěží se dle pravidel OB upravených pro dané podmínky.

.2. Účastníci závodu:
3. Soutěž družstev :

chlapci , dívky dle kategorií
V družstvu startují max.3 závodníci . Sčítá se umístění dvou
nejlepších.V případě rovnosti součtu vítězí družstvo s lepším
umístěním jednotlivce.

4. Časový pořad:

Prezentace - 8.30 - 9.30 hodin v centru.
Start : 000 = 10.30 hodin .
Výdej map - po vystartování posledního závodníka.
Vyhlášení vítězů - co nejdříve / 12.30 hodin /
Uzavření tratí a cíle - 13.00 hodin
Časový limit - 100 minut pro všechny kategorie

5. Terén a tratě :

Podhorský, kopcovitý ,místy podrost ztěžující běh,
Dlouhé kalhoty!
Tratě stavěny orientačně lehčí,vhodné i pro začínající
amatérské běžce.

6. Mapa:

Poříčský hřbet , 1:15 000 , E = 5m, z roku 1998

7. Ceny:

Vítězové obdrží diplomy a upomínkové ceny

8. Občerstvení:

V cíli závodu - v centru.

9. Doprava:

Dopravu si zajišťuje každé družstvo samostatně.

10. Parkování:

Na sídlišti za řekou

11. Předběžné výsledky:

Budou vyvěšovány průběžně v centru.

12. Protesty:

Písemně u závodní komise s vkladem 50.-Kč

13.Postup:

Vítězná družstva získají právo účasti přímo na celostátní finále ,
které se koná 4.6. v Ostravě.

Milan Rejmont
ředitel závodu

Jiří Horák
stavba tratí

Josef Wenke
hlavní rozhodčí

