ROZPIS
2. závodu Zimní ligy Hanácké oblasti 2008 / 2009
Pořadatel:

DDM Olomouc, kroužky OB, SKUP OOB Olomouc ( UOL )

Technické provedení: UOL + HANÁ Orienteering s.r.o.
Datum konání:

sobota 6. prosince 2008

Místo konání:

Olomouc – Neředín, areál VŠ kolejí

Kategorie:

D,H 10, 14, 18, 19, 35, RD, P

Startovné:

se neplatí

Druh závodu:

historicky čtvrtý kombinovaný duatlon uspořádaný v rámci Zimní ligy
Hanácké oblasti, kdy první část tvoří závod v krosu a druhou část závod
v orientačním běhu ve sprintu

Mapa:

Olomouc Koleje Neředín, 1 : 1 400, E = 2,5 m, stav 06/2008, mapa
nebude vodovzdorně upravena

Přihlášky:

do středy 3. 12. 2008 do 23.59 hodin přihlašovacím systémem na
stránkách www.obhana.cz

Doprava:

Neředín je západní okrajová část Olomouce. Autem je to směr Konice,
Náměšť na Hané. Od hlavního nádraží ČD sem jezdí tramvaje č. 2 a 7
(konečná zastávka).

Parkování:

na veřejném parkovišti u krematoria

Prezentace:

v místě shromaždiště do 10:30 hod.

Start 000:

11:00 hod., start bude intervalový, dle startovní listiny – bude
zveřejněna na oblastním webu v pátek 5.12.2008

Vzdálenosti:

shromaždiště – start do 100 m
shromaždiště - cíl do100 m
parkoviště - shromaždiště do 200 m

Ražení :

Sportident, i v krosu bude použit systém SI, závodníci budou
v průběhu závodu razit kontroly na trati. Kromě mezičasů tak budou mít
pořadatelé jistotu, že závodníci tratě nezkracují (kontroly budou
umístěny v místech, kde trať mění směr – viz. plánek trati na
shromaždišti).

Tratě v OB:

vedou prostorem novostaveb a areálem VŠ kolejí v Neředíně, doprava
zde není frekventovaná, přesto dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání
komunikací.

Tratě v krosu:

DH10 1okruh, DH14 2 okruhy, H19 4 okruhy a ostatní 3 okruhy
délka okruhu je 1450m

Délky tratí v OB:

odpovídají délkám tratí sprintu

Ceny:

první tři v každé kategorii obdrží drobné ceny od sponzorů, kterými
jsou pivovar Litovel, ČR Olomouc a další.
Vyhlášení výsledků proběhne do 10 minut po doběhnutí posledního
závodníka

Převlékání a WC:

na shromaždišti

Občerstvení:

po doběhu voda se sirupem, další občerstvení v restauraci vzdálené
200m

Činovníci závodu:

ředitel:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí v OB:

Informace:

Jindra Smička, tel.: 605229656, e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz

Důležité:

vzhledem k charakteru závodu, prostoru mapy a terénu mohou závodit
i ti, kteří se nezabývají OB a chtějí udělat něco pro své zdraví. Pozvěte
své přátele, rodiče, děti, milenky, milence, druhy, družky, sousedy a
další ať se přijdou proběhnout na zdravém vzduchu chvilku s mapou,
chvilku bez ní a uvidí, jak chutná skvělý čaj či správně vychlazená
Litovel po troše námahy. Čipy všem zdarma zapůjčíme!!!
Závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Motto závodu:

Jindra Smička
ředitel závodu

Jindřich Smička
Lenka Poklopová
Michal Štrajt

Po sobotním proběhnutí
čert Ti jistě přijde k chuti

Lenka Poklopová
hlavní rozhodčí

