ROZPIS
Vyzývacího poháru žactva 2017
6. ročník utkání družstev oblastních výběrů žactva
Poř. orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Poř. subjekt:

Magnus Orienteering z.s. (ASU)

Datum:

20.-21. 5. 2017

Centrum:

Javorník – základní škola (50.3910914N, 17.0047331E)
Bílá Voda - louka na okraji obce (50.4342097N, 16.9191131E)

Prezentace:

pátek 19. 5.
sobota 20. 5.

Kategorie:

D12 – mladší žákyně (ročník 2005 a mladší)
H12 – mladší žáci (ročník 2005 a mladší)
D14 – starší žákyně (ročníky 2003 a 2004)
H14 – starší žáci (ročníky 2003 a 2004)

Závody:

20. 5.
21. 5.

sprint
tříčlenné štafety
tříčlenné štafety

18:00 – 21:00
8:00 – 9:00

(start 00 = 10:00)
(16:00)
(10:00)

Způsob bodování:
Sprint - boduje prvních 25 míst v každé kategorie systémem 35-30-27-25-23-21-19-18-17- …….. -1 bod
- do bodového součtu oblasti se započítává 5 nejlepších závodníků oblasti v kategorii (další případně
bodující závodníci body „blokují“
Štafety - boduje prvních 10 míst v každé kategorii systémem 75-62-50-40-31-23-16-12-7-3 body
- do bodového součtu se započítávají 2 nejlepší štafety oblasti v kategorii (další případně bodující
štafety body „blokují“
Celkové hodnocení
- získané body ze všech tří závodů se sčítají, vítězem se stává oblast s nejvyšším součtem bodů.
- do hodnocení Vyzývacího poháru se počítají pouze ti závodníci, kteří budou přihlášeni za oblastní
výběr
Přihlášky:

do 8. 5. 2017 v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/), výjimečně je možné zaslat
přihlášku e-mailem na: prihlasky@eob.cz. Přihlášky po termínu 8. 5. 2017 jsou za zvýšený vklad.

Vklady:

do 8. 5.
do 11. 5.
od 12. 5.
sprint
80,- Kč
100,- Kč
160,- Kč
štafety
300,- Kč
350,- Kč
500,- Kč
půjčovné SI čipu
20,- Kč
20,- Kč
20,- Kč
Vklady za oblastní výběry přihlášené v 1. termínu (do 8.5. včetně) platí ČSOS.

Ubytování:

pořadatel zajišťuje ubytování v ZŠ v Javorníku z pátku na sobotu a ze soboty na neděli.
Cena za osobu a noc je 80,- Kč. Vlastní spacák a karimatka. Objednávky na ubytování
uvádějte do přihláškového systému.

Stravování:

nabízíme možnost stravování ve školní jídelně – pátek večeře, sobota snídaně, oběd a večeře, neděle snídaně
a oběd v centru nedělních štafet. Ceny a menu bude zveřejněno na webu závodů. Objednávky na stravování
uvádějte do přihláškového systému.

Informace:

http://cp17.magnusorienteering.cz/
petra.koporova@gmail.com +420 607 139 771 (Petra Koporová)

