R O Z P I S
Mistrovství R na dlouhé trati
Veteraniáda  R na dlouhé trati

Oblastní žeb í  ek Brn  nské,Hanácké,Slezské a Valašské oblasti
konané pod záštitou
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Po  adatel: VSK MZLU Brno,oddíl orienta  ního b hu ( z pov  ení SOB)
Emil Bauer
 editel závodu:
hlavní rozhod  í: Ji  í Urválek
stavitelé tratí:
Jaroslav Dokoupil – mistrovství a veteraniáda
Zden k Mazal – oblastní žeb  í  ek a p  íchozí

R

Datum: sobota 16.dubna 2005
Druh závodu : denní závod s intervalovým startem
Kategorie: M R : D18,H18,D20,H20,D21,H21
Veteraniáda: D35,H35,D40,H40,D45,H45,D50,H50,D55,H55,H60
Oblastní žeb í  ek: HDR(rodi  e s d tmi),D10N(fáborky),H10N(fáborky),
D10C,H10C,D12C,H12C,D14C,H14C,D16C,H16C,
D18C,H18C,D21C,H21C,D21D,H21D,D35C,
H35C,D40C,H40C,D45C,H45C,D50C,H50C,D55C,
H55C,H60C,H65C
T3,T5
V p  ípad malého po  tu p  ihlášených u oblastního žeb  í  ku si po  adatel vyhrazuje
právo n které kategorie p  ípadn slou  it.
P ihlášky: do 4.dubna 2005 pomocí systému http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp
vyjíme  n e-mailem(povinný formát) na adresu: prihlasky@vsk-mzlu.org.
Právo startu na Mistrovství R dle provád cích p  edpis  k sout žím
SOB pro r.2005.
do 4.4.

do 11.4.

po 11.4.
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p  i prezentaci
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Vklady:

M R a Veteraniáda
OŽ žactvo
OŽ ostatní
P íchozí(T3,T5)

P  j ovné  ipu 40,-K (brn nská oblast 10,-K ) splatné p  i prezentaci.Za ztrátu  ipu
bude ú  továno 700,-K

Vklady zasílejte do termínu p  ihlášek na ú  et  .372818903/0300 u SOB
Brno,Šumavská.
Variabilní symbol uve te ve tvaru 1010xxxx kde xxxx zna  í  íslo oddílu dle adresá  e
SOB.V p  ípad platby složenkou název ú  tu Petra Chroustová,adresa ú  tu
Brno,Šumavská.
Centrum: Brno-Bystrc,autocamp Obora na Brn nské p ehrad (na pravém b  ehu)




Prezentace : v centru do 9,00 hod
Start 00 : 10,00 hod
Mapa: Veve  í 1:15000, interval vrstevnic 5m, stav b  ezen 2005,pro všechny kategorie
upravena vodovzdorn .Kartografové Zden k Lenhart,Evžen Cigoš.
Terén: Kontinentální terén ve výšce 300-450 m n.m.,  lenitý, s plochým h  ebenem ve
východo-západním sm ru ze kterého spadají na jih i sever p  í  ná údolí,na sever strm jší.Hustá sí cest,les smíšený,pestrá vegetace,zajímavé porostové
detaily,v severních svazích kamenité oblasti.


Vzdálenosti: centrum - start do 1500 m
centrum - cíl
0m
0m
centrum - parkovišt
Systém ražení: Elektronický systém Sportident pro všechny kategorie
P edpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Sout žního  ádu

SOB pro rok 2005

Protesty: jen písemn hlavnímu rozhod  ímu a doložené vkladem 200,-K
Ubytování: po  adatel nezajiš uje.Ubytování je možné p  ímo v centru v chatkách
( 160 l  žek , 200,-K /os/noc s povle  ením;150,-K /os/noc s vlastním
spacím pytlem).Objednávka http:// www.autocampobora.cz/index.php


Ob  erstvení: v centru závodu b žný sortiment( pivo, nealko, káva,  aj,cukrovinky,
párky,klobásy atd.)
Informace: webové stránky závodu http://mcr.vsk-mzlu.org/
po 20 hod  editeli závodu 546221471(mobil 604213260)
Upozorn ní: provozování prodejní nebo propaga  ní  innosti pouze se souhlasem
 editele závodu.V centru je prostor pro postavení oddílových stan 
( doporu  ujeme)!
Rozpis byl schválen sout žní komisí OB SOB dne 4.února 2005.

Emil Bauer
 editel závodu

Ji  í Urválek
hlavní rozhod  í

