PROPOZICE

ORIENTAČNÍ BĚH
Pořadatel:
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká asociace univerzitního sportu
Technické provedení:
Středomoravské sdružení orientačních sportů
Místo soutěže:
úterý 8. 9. 2015 – Svatý Kopeček u Olomouce, areál baziliky
středa 9. 9. 2015 – Kladky (okr. Prostějov), dolní stanice lyžařského vleku
Termín soutěže:
úterý 8. 9. – závod ve sprintu
středa 9. 9. 2015 – závod na klasické trati
Vedoucí činovníci:
Ředitel závodu:

RNDr. Jindřich Smička
e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz, tel.: 605 229 656

Systém soutěže:
Kategorie: Muži – H 21; Ženy – D 21
Ražení: elektronické, SPORTident – závodníkům nevlastnícím elektronický čip
zdarma zapůjčíme.
Přihlášky: Centrální přihlášky prostřednictvím VŠ + pro vlastní závody
nejpozději do 31. 8. 2015 prostřednictvím svazového informačního systému ORIS
(preferujeme) nebo e-mailem: jindrich.smicka@szp.gov.cz.
Mapa:
Úterý 8. 9. 2015 – Kopeček - ZOO, měřítko 1:4000, interval vrstevnic 2,5 m,
stav VIII/2015, mapový klíč ISSOM, mapa bude vodovzdorně upravena.
Středa 9. 9. 2015 – Kladecká dolina, měřítko 1:15 000, interval vrstevnic 5 m,
stav VIII/2015, mapový klíč ISOM, mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén: po oba dva dny kopcovitý, smíšený les, střední hustota cestní sítě, při
sprintu částečně městská zástavba
Občerstvení: pouze voda a iontový nápoj po doběhu, při závodě na klasické trati
budou občerstvovací stanice také v lese. Ostatní občerstvení pořadatel nezajišťuje
– doporučujeme využít restaurací a cukráren na Sv. Kopečku, případně stánku
v Kladkách.

Časový pořad:
úterý 8. 9. 2015
do 13:00
14:00 – cca 15:00
cca 14:20 – 15:30
16:00

příjezd, prezentace
start závodu (intervalový start po 1 minutě)
doběh závodníků do cíle
vyhlášení výsledků

středa 9. 9. 2015
07:00 – 9:00
09:15 a 10:00
do 10:30
11:00 – cca 13:00
cca 12:15 – 14:15
cca 14:45
cca 15:00

snídaně
odjezd autobusů (celkem 2) do prostoru závodů
prezentace
start závodu (intervalový start 2 – 3 minuty)
doběh závodníků do cíle
vyhlášení výsledků
odjezd autobusů zpět do Olomouce

Závodní kancelář:
V místě konání soutěže.
Prezentace:
úterý 8. 9. 2015 – 11:30 – 13:00 – v centru závodu
středa 9. 9. 2015 – 09:00 – 10:30 – v centru závodu
Vyhlášení výsledků:
Po skončení soutěže v místech konání. Vítěz získá titul Akademický mistr ČR,
první tři v obou kategoriích obdrží medaile, diplomy a drobné ceny.
Informace:
www.wuoc2014.cz/cah2015olomouc
Jindřich Smička - jindrich.smicka@szpi.gov.cz, tel.: 605 229 656
Dušan Vystavěl - orienteering@geodetika.cz, tel.: 602 730 417

RNDr. Jindřich Smička
ředitel závodů

Mgr. Ondřej Vodrážka
předseda komise OB ČAUS

