Pořadatel:

Andrej Gomzyk, Vadim Afonkin

Druh soutěže:

nemistrovská soutěž, veřejný závod jednotlivců

Místo konání:

Žďár nad Sázavou

Datum konání:

18-22.08.2019

Ředitel soutěže:

Alina Bondarenko

Hlavní rozhodčí:

Andriy Gomzyk

Stavba tratí:

Andriy Gomzyk, Vadim Afonkin, Alina Bondarenko

Kategorie:

D/M 10, D/M 12, D/M 14, D/M 16, D/M 19,
D/M 21, D 35, M 40, D/M 50, D/M 60

Terén:

kontinentální, zalesněno 80-95 %

Mapy :

Standart IOF, stav 2018, revize 2019

Vysílače:

pásmo 3,5 MHz – dle pravidel ROB ČR
pásmo 144 MHz – dle pravidel ROB ČR
foxoring – 3,5 MHz – dle pravidel ROB ČR
sprint - 3,5 MHz – dle pravidel ROB ČR

Razicí zařízení:

Sport Ident pro všechny kategorie

Centrum soutěže:

Hotel „Jehla“, Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou.

Prezentace:

dne 18.8.2019 od 19.00 do 21.00 h v centru soutěže

Ubytování:

1. Hotel „Jehla“, Kovářova 214/4, Žďár nad Sázavou.
Kapacita - 86 dvou/tří lůžkových pokojů, plná penze.
2. Domov mládeže VOŠ a SPŠ
Žďár nad Sázavou, Studentská 1
3 - lůžkové pokoje, společné sociální zařízení na poschodí
kapacita - 100 osob, cena 300,- Kč/os/noc
vlastní stravovaní, zákaz vaření na ubytovaní!!!

3. Ubytovna + tělocvična v obci Polnička 152,
7,2 km od centra soutěže autem,
kapacita ubytovny- 50 osob, cena 160,- Kč/os/noc
kapacita tělocvičny – 70 osob, cena 50,- Kč/os/noc
možnost stravování ve škole naproti ubytovaní (pořadatel nezajišťuje,
v případě zájmu kontaktovat pořadatele)
Doprava v místě:

dle pokynů pořadatele, bude zveřejněno

Technické údaje:

ražení kontrol – systém Sport Ident
kmitočty vysílačů – dle pravidel
(bude upřesněno v pokynech)

Poplatky:

Platba v termínu

Platba po termínu

MD16 a mladší

150,- /závod

200.- /závod

ostatní

210,- /závod

280,- /závod

Zapůjčení SI čipu na závod 20,-Kč (800,-Kč v případě ztráty)
Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele.
Přihlášky:

do 10.6.2019 včetně

Forma přihlášky:
Výhradně přes přihlašovací formulář – tabulka v příloze.
Do stejného termínu také uhraďte veškeré poplatky na účet 213365601/0600, do zprávy pro příjemce
napsat název oddílu.
Pozdní přihlášky:

pro závodníky přihlášené po termínu se zvyšuje startovné o 1/3 ceny, pro
pozdě přihlášené nemusí být zajištěno stravování a ubytování

Program:

neděle 18.8. prezence, trénink foxoring

(předběžný)

pondělí 19.8. závod foxoring, trénink sprint, vyhlášení
úterý 20.8. závod sprint, trénink klasiky, vyhlášení
středa 21.8. závod klasika, vyhlášení
čtvrtek 22.8, závod klasika, vyhlášení

přesný časový harmonogram bude zaslán po přihláškách, nejpozději však měsíc před akcí
Kontaktní osoba:

Andriy Gomzyk

mobil: +420 774 850 463
e-mail: andriyg@seznam.cz

Partneři soutěže:

Město:

Žďár nad
Sázavou

Autobusová doprava města Žd‘ár nad Sázavou:

LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p.
Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky:

Pivovar Rohozec:

orientační mapa:

Na Vaši účast se těší pořadatelé!!!

