Zlatohorská rýžoviště
ROZPIS
2. závod Hanácké oblasti – podzim
závod HSH Rankingu - koeficient 1.00
zkrácená trať
Poř. orgán:

TJ Zlaté Hory

Poř. subjekt: TJ Zlaté Hory, orientační běh
Datum:

4. října 2008

Centrum:

Zlaté Hory – Zlatorudné mlýny (2km SZ od Zlatých Hor, směr Mikulovice)

Start:

00 = 11:00

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35, H45, H55, H60
HDR (rodiče s dětmi), P3 (kategorie pro příchozí)
Časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu OB
Přihlášky:
přes přihláškový systém na http://obhana.cz/prihlasky.asp do 27. 9. 2008 za normální
startovné. Přihlášky doručené po termínu dle možností pořadatelů a za dvojnásobný vklad.
Přihlášky v den závodu pouze do kategorie příchozích. Výjimečně je možné zaslat přihlášku emailem na: ondras.pavlik@seznam.cz. Přihláška na e-mail je platná až po doručení potvrzení
o přečtení.
Vklady:
žactvo, RD, P:
30,- Kč
ostatní:
50,- Kč
Veškeré platby zasílejte na účet:
1847975369/0800
var. symbol: XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB
Prezentace: na shromaždišti od 09.00 do 10.30 hodin
Mapa:
podle platného mapového klíče (ISOM 2000), stav srpen 2008,
hl. kartograf R. Ondráček, revidoval – Tomáš Javůrek
Měřítko – 1:10 000, Velikost – A4, Název – Zlatohorská rýžoviště
Terén:
zvlněný, převážně průběžný terén s množstvím jam a prohlubní – pozůstatky po hornické
činnosti, středně hustá síť komunikací
Vzdálenosti: parkování – centrum 100 – 400 m
centrum – start
do 2 500 m
centrum – cíl
0m
Parkování:

v centru závodů na vyhrazených plochách – podle pokynů pořadatelů

Informace:

http://www.obhana.cz nebo na e-mailech: ondras.pavlik@seznam.cz, +420 737 434 167
hanka@progeo-sys.cz,
+420 732 149 944
Použitý systém ražení:
elektronický - SportIdent
Občerstvení: v centru bude hospoda a bufet
Upozornění: Závodí se dle platných “Pravidel OB”. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu na shromaždišti. Následující
lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.
Hana Pavlíková
ředitel závodu

Ondřej Pavlík
stavitel tratí

Petr Hynek R1
hlavní rozhodčí

