Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje / Hanácká oblast
Legionářská 12, 772 00 Olomouc

Kvalifikace OLK na LODM – závod č.1 – POKYNY
Datum : 12.4.2013
Místo konání : Slatinice, areál Lázní Slatinice, GPS : 49°33'44.396"N, 17°5'48.931"E

Parkování : v obou směrech podél hlavní silnice (č.449) – bezplatné. Buďte ohleduplní a
nestavějte auta před vjezdy.
Prezentace : 15.30 – 16.30 v areálu lázní, bude vyznačeno
Převlékání, záchody : v areálu lázní, bude vyznačeno
Start 00 : 17.00, vzdálenost na start 150 m, značeno modrobílými fáborky
Ve startovních časech od 00 do 22 budou startovat závodníci kvalifikačních kategorií
s intervalem 2 minuty, od startovního času 26 budou startovat závodníci kategorie HDR a
Open po 1 minutě.

Kategorie :
DM (2000 – 2001), DS (1998 – 1999), HM (2000 – 2001), HS (1998 – 1999),
Open (libovolné), HDR (děti mladší 11 let – s rodiči, samostatně, nebo ve skupince)
Závodníci, kteří nesplňovali kritéria daná pořadatelem LODM, byli přeřazeni do adekvátních
kategorií (HDR a Open). Zkušenějším závodníkům ročníku 2002 a mladším se omlouváme, že
jejich kategorie je označena HDR, ale je to kvuli lepší přehlednosti.
Mapa :
Slatinice, 1:4 000, základní interval vrstevnic 2 metry, mapový klíč ISSOM 2007, stav duben
2013, mapoval Josef Marduk, mapa bude vodovzdorně upravena, formát A4
Popisy : až ve startovním koridoru !!! Na startu bude k dispozici isolepa a nůžky.
Parametry tratí : budou zveřejněny v pátek do 12 hodin na www. stránce závodu
Specifikum závodu : všechny tratě kříží hlavní silnici č. 449 procházející obcí. Všechny tratě ji
kříží na jednom místě, které bude hlídáno pořadateli. Vzhledem k tomu, že bezpečnost
závodníků je naší prioritou, bude pro každého závodníka čas jeho závodu zastaven na
kontrole před přechodem a bude se znovu počítat až od kontroly následující po přechodu.
Čas strávený přechodem této silnice, se tedy do závodu nebude započítávat. K překonání
silnice není žádný časový limit, nicméně v případě prokazatelně výrazně velké prodlevy na
tomto úseku může být závodník diskvalifikován. Dodržujte zásady FAIR – PLAY !
Upozornění :
- každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí
- platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ (vyznačeno na mapě i v terénu
jako zakázaný prostor)
- tratě nejsou vedeny frekventovanými ulicemi obce, nicméně dopravní provoz není
nijak redukován – DBEJTE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI !!!

SPRÁVNÝ SMĚR PŘEJÍ POŘADATELÉ
ZÁVOD PROBÍHÁ ZA PODPORY OBCE SLATINICE A LÁZNÍ SLATINICE

