41. LINZ - CUP 2020
Z důvodu epidemie koronaviru:
- byly zrušeny závody 11. dubna a 18. dubna 2020
- s hlavní pořadatelem Linz cupu bude jednáno o náhradních termínech či
jiných možných úpravách soutěže (celkové hodnocení)
- pokud chcete být přednostně informování přihlaste se podle rozpis jako
abonenti.
Pořadatel:

Naturfreunde Oberösterreich, Referat Orientierungslauf

Tech. provedení:

OLG Naturfreunde Linz; OB České Budějovice; SKP České Budějovice; OC České Budějovice

Shromaždiště:

Informace budou poskytnuty na předcházenícím závodě Linz cupu; prostřednictvím e-mailu nebo
na Internetu: http://members.aon.at/nflinz-ol/ . Z místa shromaždiště bude vyznačena cesta k
prostoru závodu.

Terén:

Mühlviertel – v blízkosti Linze

Účastníci:

Všichni, kteří se zajímají o orientační běh, bez ohledu na klubovou příslušnost, staří i mladí. Ve
všech kategoriích je možno startovat s partnerem, v kategorii C i rodiny.

Kategorie:

Kategorie
Kategorie
Kategorie
Kategorie
minimální účasti 5-ti závodníků v
na kategorii HC/DC.
Kategorie

HA
DB / HB-lang
DB / HB-kurz
C

délka trati cca. 6-8 km
délka trati cca. 5-7 km
délka trati cca. 4-5 km
délka trati cca. 2-4 km, začátečníci a mládež do 14 let při
závodě může být provedeno dodatečné rozdělení

K

fáborkovaná trať, cca. 2 km

Časový plán:

start prvního závodníka vždy v 15:00 hod. (čas 000)
11. dubna
Max Wagner
scorelauf
18. dubna
Peter Treml
klasická trať
23. května
Rudi Gruber
klasická trať
29. srpna
Václav Bouček
klasická trať
19. září
Reiner Eschlböck
klasická trať
10. října
Roman Mayrhofer
štafetový běh jednotlivců

Hodnocení:

Do hodnocení se počítají 4 nejlepší výsledky (max. 400 bodů). Neprovádí se vyhlašování při
jednotlivých závodech. Hodnocení je prováděno podle hodnotícího systému Naturfreunde Linz.
Kategorie D/H A, B vítěz = 100 bodů (3 x SZ - LZ) : SZ x 50 = body
Kategorie D/H C vítěz = 100 bodů (5 x SZ - LZ) : SZ x 25 = body

Abonentní přihláška na všechny závody Linz Cupu (platí pouze pro závodníky z CZ):
Do 3. dubna 2020 na adresu:
Radek Teringl, J.Dobrovského 11, 370 06 České Budějovice nebo e-mail: teringl@strob.cz
Vklad:
kategorie K (děti do 10 let)
vklad neplatí
kategorie C
200,- Kč
ostatní kategorie
300,- Kč
Abonentní přihláška je nepřenositelná. Abonenti jsou automaticky přihlášeni na všechny závody.
Pokud se závodu nezúčastníte informujte hlavního organizátora: e-mail: almair@aon.at
Přihláška na jednotlivé závody:
Písemně, telefonicky nebo e-mailem nejpozději 7 dní před závodem
1., 2., 3., 4. a 6. závod na adresu:
Alois Mair, Flemingstrasse 6/17, A-4600 WELS; Tel./Fax: + 43 7242207040;
e-mail: alois.mair@aon.at

4. závod:
Václav Bouček; B. Němcové 49. 37001 České Budějovice; e-mail:
ocbuk@pohoda.com.
Další informace o závodě (termín přihlášek; výše
vkladu; místo shromaždiště atd. viz.:
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5612
Dodatečné přihlášky: podle možností pořadatele nejpozději hodinu před startem.
Vklad na jeden závod: platí pro 1., 2., 3., 4. a 6. závod; platí se přímo u pořadatelů podle rozpisu soutěže v €):
Kategorie
C
3,- € (EURO)
Ostatní
5,- € (EURO)
Informace:

0043 7242207040

Alois Mair; e-mail: almair@aon.at; http://members.aon.at/nflinz-ol

Mapa:

IOF; mapy nejsou ve fóliích. U kategorií /H A a D/H B je možné použít redukované mapy, tj. bez
některých z barev.

Prezentace:

od 14:00 hod.

Popisy kontrol:

Jsou zhotovovány podle IOF normy.

SI:

Na všech závodech bude použit SI systém. SI systém nebude použit u kategorie K. Závodníkům bez
SI bude SI čip zapůjčen. Zapůjčené SI čipy budou v cíli sbírány.

Ceny:

Diplomy pro závodníky, kteří se zůčastní minimálně 4 závodů. Vyhodnocení bude provedeno po
6-tém závodě.

Různé:
 Pořadatel neručí za žádné škody způsobené účastníky soutěže. Každý startuje na vlastní nebezpečí a je odpovědný za
svou bezpečnost. Za právně nezpůsobilé účastníky závodů odpovídají jejich zákonní zástupci. Provozování prodejní
nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
 Přihlášením se na závod každý účastník (závodník; doprovod závodníka; divák) souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v rozsahu nutném pro zajištění závodů (přihláška, startovní listina, zveřejnění výsledků na webu
závodu) a pořadatele pořizování zpravodajských fotografií sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě.
 Organizátoři závodu a jejich pomocníci získávají 80 bodů.
 Dodržujte informace pořadatelů o parkování. Pokud to pořadatel nedovolí, nejezděte autem ke startu nebo cíli.
 Informace před závodem (místo srazu, startovní listina apod.), výsledky jsou zveřejňovány na
http://members.aon.at/nflinz-ol
 Soutěž Linz Cup byla zahájena jako místní soutěž. V posledních 40 letech je nedílnou soutěží v orientačním běhu v
Horním Rakousku. Od roku 1997 prezentuje přeshraniční spolupráci oddílů orientačního běhu NF Linz, TJ OB České
Budějovice, SKP České Budějovice a OC České Budějovice.
Hodně sportovních úspěchů na závodech Linz-cupu Vám přejí pořadatelé z OB klubů z Linze a Českých Budějovic.

