Zkrácený rozpis
2 závod Podkrkonošské ligy 2017
okresní přebor škol okresu Trutnov 2016/2017
veřejný závod v orientačním běhu

Datum:			16. května 2017 (úterý)
Garant:			KH kraj, SPŠ Trutnov
Technické provedení:	TJ Lokomotiva Trutnov o.s. ( oddíl OB - LTU)
Soutěž: 			2. závod Podkrkonošské ligy 2017
okresní kolo OB škol – postup do krajského kola soutěže
                                               otevřený závod pro přihlášené školy z královehradeckého kraje – žáky ZŠ a SŠ 
pro příchozí závodníky z řad pedagogického doprovodu a další příznivce OB
Technické provedení.	SPŠ  Trutnov – ŠSK „SPRINT“
TJ Lokomotiva Trutnov o. s. - oddíl OB
Místo konání (centrum):	Trutnov Nové Dvory – chata Vebrovka 
			N 50°35.640', E 15°54.715' https://mapy.cz/s/1yHv5 
Mapka příjezdu:                  příjezd z Voletin – značeno -  https://mapy.cz/s/1yHxi 
Parkoviště:			přímo v centru – dbejte pokynů pořadatele  
Prezentace a  start:		průběžně od 15:30 hodin start 000: 16:30
Vzdálenosti:			P …. 0 m  start ….. do 100 m …..cíl ……0 m 
Časový limit:			80 minut pro všechny kategorie
Organizační výbor:		Milan  Rejmont, Pavel Petržela, Marek Killar, Pavel Hanuš
Kategorie:	  		HD10, HD12, HD14, HD16 ( HD II, HD III, HDI V, HD V)
		P4,  P6,  T – obtížnější než P	6) 	
Přihlášky:	do neděle 14. května 2017 do 20 hodin  posílejte přes ORIS
                                               případně na adresu:  killar.marek@gmail.com
			           Vzor:    přímení     jméno    kategorie       SI čip       reg.číslo      škola
 Noha           Jan           H12            202020      LTU0201      ZŠ Komenského
Ražení:	   	Sportident, kdo nemá vlastní SI čip, bude mu bezplatně zapůjčen
Popisy:	   	piktogramy, budou k dispozici v centru závodu
Stavba tratí:			Milan Rejmont
Typ závodu:			zkrácená klasika
Mapa:	  	Zámecké skály 1: 10 000 stav: duben 2016 – euroobaly k dispozici na startu
Terén:      		dobře průběžný, podhorský, kopcovitý, množství cest, skalní hřeben
Občerstvení:		čaj, štáva, iontový nápoj, koláče, cerální tyčinka
Vyhlášení výsledků:   	co nejdříve po doběhu posledních závodníků-jednotlivci, družstva, pouze ZŠ a SŠ
Materiální zajištění:		družstva se zúčastní na vlastní náklady (doprava)
Ceny: 		jednotlivci na 1. – 3. místě v každé kategorii obdrží diplomy
		medaile a upomínkové ceny,
		vítězná družstva obdrží diplomy a upomínkové ceny
Zdravotní služba:		v cíli	
Postup: 	soutěž je postupová pro školy okresu TU do krajského a celostátního přeboru škol pod patronací AŠSK
                                               krajské kolo se koná 24. 5. 2017 v Hradci Králové (SHK)
	http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/TerminovkaDetail.aspx?ID=1079 
                                               celostátní přebor se koná 7. 6. 2017 – Čechy pod Kosířem (SK Prostějov)
	http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/TerminovkaDetail.aspx?ID=1076  
Výsledky a informace:	www.ltu-ob.cz  , www.spstrutnov.cz
Kontakt:			Milan Rejmont  – 731 234 763     Pavel Petržela – 606 581 342 
Různé:   	Akce je finančně podporována z Programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji pro rok 2017.
                                                           

V Trutnově dne 24. 4. 2017                              



