
1.-2. OŽ 2015 ZČO SOSEŇ U JESENICE 
28.- 29. 3. 2015 

 

ROZPIS 
Pořadatel: KOS Jesenice 
 
Datum: 28. – 29. března 2015 
 
Centrum: Soseň u Jesenice, 5 km JV od Jesenice (okr. Rakovník), rekreační zařízení. 
 50.0869478N, 13.5334453E  
  
Program:  sobota 28.3.2015 – krátká trať, intervalový start, 00 = 13.00 hod do 1400m (cíl poblíž startu) 
  neděle 29.3.2015 – klasická trať, intervalový start, 00 = 10.00 hod do 600m (cíl poblíž startu) 
 
Kategorie: DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21, DH35, DH45, DH55, DH65,  
 HDR – rodiče s dětmi  T3 – lehká trať pro příchozí 
 LINIE – fáborkovaná trať pro děti bez rodičů 
   
Mapy: sobota   Romantika 1:10 000, stav r. 2012 (poběží se na novější jižní, krásné části mapy) 
 neděle   Svatý Hubert sever, 1:10 000, stav 2009 (mapa zrevidována 2014) 
  nebudou vodovzdorně upraveny, na startu bude možnost využít připravených mapníků  
  
Přihlášky: přes přihl. systém „oris“ každý den zvlášť, termín do 22.3.2015  
   
Vklady:             DH10-14, H65                    40,-/den   
 T3, LINIE , HDR                40,-/den   
 OSTATNÍ                           60,-/den   
 zapůjčení SI čipu                 20,-/den 
 Později pouze dle možností pořadatele a za dvojnásobné startovné.  
   
Platby: Veškeré platby zasílejte na účet – jen do 25.3.:   (vyjímečně na prezentaci-kluby ZČO) 
 Název účtu: KOS Jesenice 
 Adresa: KOS Jesenice, Křižíkova 350, 270 33 Jesenice 
 Číslo účtu: 543471319/0800 
 Banka: Česká spořitelna, a.s., pobočka Rakovník 
 Var. symbol: číslo oddílu v adresáři ČSOS 
 
Prezentace: sobota 28.3.2015 11.00 - 12.00 hod. v centru 
 neděle 29.3.2015 08.30 - 09.30 hod. v centru 
 vyjímečně i poté dle možností pořadatele. 
  
Ubytování: možno objednat přímo v centru za 150,- kč na postelích ve vyhřívané budově (jen cca 35 míst) 
 nebo na zemi také přímo v centru ve vyhřívané budově za 100,- kč (omezené množství) 
 nebo taky ve zmrzlejch chatkách – velmi levně :-). 
 ubytování a stravování v centru objednávejte na: RZ Soseň +420 604 525 817 
  http://www.rekreace-sosen.unas.cz/, ivana.vassova@seznam.cz  
 Pořadatel zajišťuje pouze: 
 tělocvična ZŠ Jesenice                 80,- Kč / osoba a noc  
                            
Doprava: parkování bude organizováno pořadatelem na vyhrazeném místě na hřišti v centru, v obci Soseň je 
 parkování ZAKÁZÁNO .  
 
Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOS a prováděcích pokynů ZČO 
 
Sponzoři závodu: Město Jesenice, Procter&Gamble-Rakona, Mountfield Jesenice, LČR s.p., jízdní kola Rezek-

Rezková Rakovník, všem děkujeme. 
 
          Pavel Otta                                                                                                                                   Milan Bílý  

ředitel závodu hlavní rozhodčí 


