VV Jč oblasti ČSOS, prosinec 2010

Prováděcí pokyny k soutěžím v roce 2011
I. Rozsah soutěží
1. Jihočeský žebříček, Soutěž družstev Jihočeské oblasti
poř. termín pořadatel
druh závodu
1.
10.4.
KRE
krátká trať
2.
17.4.
VCB
klasická trať
3.
8.5.
VCB
sprint
4.
8.5.
VCB
krátká trať
5.
29.5.
CST
klasická trať
6.
18.6.
SJH
krátká trať
7.
19.6.
ABM
klasická trať
8.
27.8.
OCB, PCB
klasická trať
9.
28.8.
VCB
klasická trať
10. 4.9.
KRE
klasická trať
11. 15.10. PVD
klasická trať
12. 16.10. PVD
klasická trať
13. 22.10. CST
klasická trať

poznámka
Kluk
Tokániště
Hluboká n.Vlt.
Křivonoska
Dolní Poříčí
Landštejn, obalst Vysočina
Brandlín, oblast Jihomoravská
JIHOR
utkání JČ+HR+DB, Adkofen
Štít Podkletí
Vodňanský kapr
Vodňanský kapr

2. Mistrovské závody ( Přebory Jihočeského kraje)
Přebor Jihočeské oblasti
štafety
sprint
krátká trať
klasická trať

termín
30.4.
8.5.
8.5.
19.6.

pořadatel
KTA
VCB
VCB
ABM

poznámka

II. Dílčí pokyny
1. Jihočeský žebříček ( 3.2 SŘ )
Závodníci kategorií žactva a dorostu registrovaní v Jihočeské oblasti jsou zařazeni do Jihočeského žebříčku bez
nutnosti poplatku. Závodníci kategorií dospělých a veteránů se přihlašují v souladu se soutěžním řádem
Jihočeské oblasti s uvedením kategorie, příjmení, jména a registračního čísla na adresu: Marek Ševčík,
K.Tomana 6, 370 06 Č.Budějovice (e-mail: marek.sevcik@cdt.cz, tel. 387 410 846). Přihlášku je nutné doložit
poplatkem ve výši 30,- Kč na závodníka. Poplatek zaslat poštou nebo na účet číslo 0803117093 / 0800,
variabilní symbol - kód oddílu podle adresáře ČSOS ( bez sankcí je možné provést úhradu i v hotovosti,
nejpozději na 2.závodě zařazeném do žebříčku ). Do konečného hodnocení Jihočeského žebříčku se započítává
7 nejvyšších hodnot každého závodníka. Vyhlášení výsledků Jihočeského žebříčku pro kategorie žactva a
dorostu proběhne 22.10.2011 po skončení závodu v OB.
2. Finanční zajištění soutěží ( 5.2 SŘ )
Na pořádání závodů Jihočeského žebříčku v roce 2011 bude poskytnut finanční příspěvek dle odsouhlaseného
grantu Jihočeského kraje s názvem projektu „Aktivní pohyb přírodou“ z podprogramu Podpora veřejně
přístupných sportovních akcí s převahou zaměření na mládež.
3. Výše vkladu na závod ( 5.3 SŘ )
Velikost vkladu a podmínky splatnosti určuje pořadatel v rozpisu závodu. Doporučená výše vkladu po realizaci
slevy stanovené ĆSOS, pro Jihočeskou oblast je 30,- Kč pro žákovské kategorie a 70,- Kč pro ostatní kategorie.

4. Soutěžní kategorie
a) Závodníci neodpovídající věkem příslušné veteránské kategorii, mohou ve vyšší věkové kategorii startovat
jen mimo soutěž.
b) Kategorie D-20 a H-20 se nevypisují. Závodníci věkově příslušní do kategorie D-20 a H-20 startují
v kategorii D21- a H21-, pro posouzení postupu na vyšší soutěže ČSOS a zisk licence B jsou tito závodníci
hodnoceni samostatně.
c) Pro příchozí pořadatel vypisuje kategorii HDR (fáborky - rodiče s dětmi), DF a HF - fáborková trať (bez
doprovodu rodičů), a kategorie P (příchozí) - bez fáborků s délkou cca 3 km.
5. Výsledky, propozice, rozpis
Oddíly pořádající závody jsou povinni :
a) zaslat propozice a výsledky předsedovi Jihočeské oblasti ČSOS (Hošek, České Vrbné 2207, 370 11
Č. Budějovice, lubos.ob@centrum.cz ) a zpracovateli Jihočeského žebříčku (Ševčík, K.Tomana 6, 370 06
Č. Budějovice, marek.sevcik@cdt.cz ). Výsledky závodů zařazených do systému Ranking zaslat na adresu
dle “Prováděcích pokynů soutěží ČSOS”.
b) do rozpisu závodu jasně a výrazně uvést použití jiných než originálních tisků map pro závod (barevné
fotokopie apod.)

