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                        Veřejný  orientační  závod .      4 . Linz  cup  2011 .

Pořadatel         : ČSOB Jihočeská oblast , OCB + PCB + VCB
Datum             : 27 .08.2011 - sobota
Druh závodu   : Závod  jednotlivců  na  zkrácené  trati
Shromaždiště  : Černé údolí u Benešova nad Černou,hotel U pralesa
Kategorie        : F  / 2 km /, trať značená fáborky  pro děti  a  rodiče  s dětmi
                          D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65
                          H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65, H70 
                          P / 3 km / , trať pro příchozí
                          Pouze zde uvedené kategorie je nutné používat pro přihlašování
Přihlášky         : Do 22.8.2011  23.59.59 hodin  přes přihlašovací systém www.obhana.cz
                          nebo na adresu: Václav Bouček,B.Němcové 49,37001 České Budějovice, 

  tel.:728532963, e-mail:ocbuk@pohoda.com 
  Přihlašují se i abonenti na Linz cup

                          Dodatečné přihlášky a změny pouze podle možností pořadatele
Vklady            : Pro registrované  závodníky v ČSOS platí sleva
                          F                                                       20 Kč ,   10 Kč  po slevě
                          DH10,DH12,DH14,H70,P .             70 Kč  ,  30 Kč  po slevě 
                          DH16,DH18,DH21,DH35,              
                          DH45,DH55,DH65 .                      140 Kč  ,  70 Kč po slevě 
                          Za přihlášky po termínu  je  vklad  v plné  výši / bez slevy /
                          Vklad bude vybírán při prezentaci,vklad za změny při zachování 

   kategorie-20Kč
                          Vklad platí také abonenti přihlášení na Linz cup
                          Půjčovné SI - 40 Kč, náhrada při ztrátě SI - 750 Kč                       
Prezentace      : Od 13 do 14 hodin na shromaždišti
Mapa              : Černé údolí, 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, rok 2011 / mohou být použity 

  kopie mapy/
                         Mapy nebudou v obalu, obaly budou na startu k disposici 
Předpis           : Závodí se podle pravidel OB ČSOS, soutěžního řádu Jč oblasti a 

 Prováděcích pokynů Jč oblasti
  Závodníci se účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené 

 škody .
                         Za nezletilé závodníky odpovídají jejich zákonní zástupci
Funkcionáři    :Ředitel:Zdeněk Blabla, hl.rozhodčí:Marek Ševčík, stavitel:Václav Bouček
Různé             : Bude použitý záznamový systém SI, nebo ražení na papírové průkazy
                         Vzdálenost z parkoviště na start do 1500 m. Čas startu   00 = 15.00 hod
                         Cíl bude při cestě na start;vzdálenost z parkoviště do 1000 m.  
                         Informace o závodu budou na stránkách PCB a na stránkách Jihočeské 

 oblasti 
                         Závodníci kategorie F startují buď bez SI  čipů,pak použijí průkazy,nebo 

 použijí SI .
                         Není jim měřen čas, mají volný čas startu, pořadí se v této kategorii 



 neurčuje
                         Závod je zařazen do Rankingu a Jihočeského žebříčku jednotlivců
                         Ubytování pořadatelé nezajišťují. Je možné v kempu Stromovka ,v kempu 
                         Křivonoska, v hotelu U pralesa.
                         Bude připraveno 2.kolo pro zdatné závodníky a soutěže Kůň a Kobylka 

 Jihoru  
 
                         Informace pro přihlašování abonentních závodníků na 4.Linz cup 
                         Přihlásí se do české kategorie , která  má jejich Linz cup trať.
                         Do kolonky "Poznámka"napíší svou Linz cup kategorii 

 /K,C,HBL,DBL,HBK,DBK,HA/.
                         Přiřazení Linz cup kategorií :
                          F --- K ; D14,H14,D55,D65,H70 ---  C ;
                          D16,D45 --- DBK ; D18,D21,D35 --- DBL ;
                          H16,H55,H65 --- HBK ; H18,H45 --- HBL ; H21,H35  ---  HA ;
                         
.


