Předsednictvo JčAOS, březen 2012

Prováděcí pokyny JčAOS k soutěžím v roce 2012
I. Rozsah soutěží
1. Jihočeský žebříček, Soutěž družstev Jihočeské oblasti (JčAOS)
poř. termín pořadatel
druh závodu
poznámka
1.
25.3.
vebr-sport, KTA sprint
Táborské sprinty, 1.závod
2.
25.3.
vebr-sport, KTA sprint
Táborské sprinty, 2.závod
3.
31.3.
VCB
krátká trať
Husitský štít
4.
22.4.
KTA
krátká trať
Sezimovo Ústí
5.
27.5.
CST
klasická trať
???????????
6.
16.6.
VCB
klasická trať
Černé Údolí, utkání JČ+HR+DB
7.
23.6.
SJH
klasická trať
Sedlo u N.Bystřice
8.
24.6.
SJH
krátká trať
Sedlo u N.Bystřice
9.
1.9.
VCB
krátká trať
Budějovický pohár, Benešov /Černou
10.
2.9.
PCB, OCB
klasická trať
JIHOR
11. 16.9.
KRE
klasická trať
Štít podletí
12. 22.9.
KSH
?????
Šumavský kufr
13. 23.9.
KSH
?????
Šumavský kufr
14. 13.10. PVD
klasická trať
Vodňanský kapr
15. 14.10. PVD
klasická trať
Vodňanský kapr

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

termín
25.3.
22.4.
20.5.
16.6.

pořadatel
vebr-sport, KTA
KTA
KRE
VCB

poznámka

II. Dílčí pokyny
1. Jihočeský žebříček ( 3.2 SŘ )
Závodníci kategorií žactva, dorostu, dospělých a veteránů registrovaní v Jihočeské oblasti jsou zařazeni do
Jihočeského žebříčku automaticky. Předpokladem zařazení závodníků do Jihočeského žebříčku je zaplacení
ročního příspěvku za registrovaného člena. Do konečného hodnocení Jihočeského žebříčku se započítává 8
nejvyšších hodnot každého závodníka. Vyhlášení výsledků Jihočeského žebříčku pro kategorie žactva a dorostu
proběhne 14.10.2012 po skončení závodu v OB.
2. 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. Závodní kategorie
a) V závodech jednotlivců se používají kategorie, kde číslice menší než 21 označuje nejvyšší povolený věk
závodníka v kategorii a číslice větší než 21 nejnižší povolený věk závodníka v kategorii. Kategorie D21 a
H21 nejsou věkově omezeny. Závodníci neodpovídající věkem příslušné veteránské kategorii, mohou ve
vyšší věkové kategorii startovat pouze 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 - fáborková (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 povinny:
a)

nejpozději do 15 dnů před konáním závodu zaslat rozpis závodu Předsednictvu JčAOS, resp. předsedovi
(lubos.ob@centrum.cz) a místopředsedovi (jiveob@centrum.cz)

b) nejpozději do 2 dnů po termínu konání závodu zaslat výsledky závodu předsednictvu JčAOS, resp.
předsedovi (lubos.ob@centrum.cz) a místopředsedovi (jiveob@centrum.cz), a zpracovateli Jihočeského
žebříčku (Ševčík Marek, K.Tomana 6, 370 06 Č. Budějovice, marek.sevcik@cdt.cz ) a publikovat je ve
shodném termínu v
databázi výsledků sekce OB dle pokynů na webové stránce

http://bestik.cz/vysledky/help.php.
Za zaslání výsledků se považuje také zaslání platného odkazu na stránku výsledků ze závodu v databázi
výsledků sekce OB http://www.bestik.cz/vysledky .
Současně zaslat výsledky závodů zařazených do systému Ranking 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.)

