Pokyny
6. závod Zimní ligy Hanácké oblasti
Mistrovství Zimní ligy HO na dlouhé trati
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:
DATUM:
CENTRUM:
PARKOVÁNÍ :
DRUH ZÁVODU:
PROGRAM:

START HDR,P :
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ:
VZDÁLENOSTI:

MAPA:

TERÉN:
SYSTÉM RAŽENÍ:
POPISY KONTROL:
VÝSLEDKY:

OBČERSTVENÍ:
WC , MYTÍ :
ZDRAV. SLUŽBA:

PROTESTY:
PŘEDPIS:
RŮZNÉ:
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:

Robert Binar v.r.
ředitel závodu

ČSOS – Hanácká oblast / Olomoucký kraj
UOL+ OOL
sobota, 21. prosince 2013
Olomouc – Radíkov, Chata Pod věží
v areálu restaurace, doporučujeme využít možnosti veřejné dopravy, do Radíkova jezdí
z Olomouce v pravidelných intervalech autobusová linka č.11 http://goo.gl/6Fxcfo
klasická trať, pro kategorie DH19 dlouhá trať (cca12, resp.8 km)
09:30 – 10:30
prezentace závodu
11:00
start 00
13:00
vyhlášení vítězů
tyto kategorie startují na startovní krabičku v libovolném čase od 00 do 60
13,00 - první tři v kategorii obdrží věcné ceny, vítězové DH19L navíc Mistrovské tituly
centrum závodu – parkování:
0-50m
centrum závodu – start:
500m
centrum závodu – cíl:
0m
Zlaté prasátko, 1 : 7 500, E=5m, formát A4, vodovzdorně upravena – pro všechny kategorie
s výjimkou dlouhé tratě, mapoval Ondra Dostál, stav listopad 2013
Tři veteráni, 1: 10 000, E=5m, formát A3, vodovzdorně upravena – pro kategorie DH19L .
Na této mapě bude červeně vyznačena linie, za kterou se nachází část, naposledy mapovaná
před 10 lety. Tato část je neaktuální, jsou zde jen dlouhé postupy a dohledávka kontrol
vyžaduje určitou míru zkušenosti .
příměstský les, relativně čistý les, místy podrost. Většina tmavozelených hustníků je vzhledem
k ročnímu období průběžná.
elektronický - SPORTident
pouze na mapách, k označení kontrol budou použity malé lampiony (15x15 cm) !
budou vyvěšovány v centru, celkové výsledky na webových stránkách
http://oris.orientacnisporty.cz
Chata Pod věží - běžný sortiment (káva, sladkosti, pivo, nealko, párky, klobásy)
v centru závodu
závodníci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude
poskytována po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého
zdravotního zabezpečení.
nutno podat na nádraží Olomouc – město (lampárna)
Závodí se podle platných Pravidel OB .Dle §19 odstavce 1 zákona o lesích (289/1995 Sb.) má
každý právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí!!
Pořadatel děkuje nájemci Chaty Pod věží za vytvoření optimálních podmínek pro sportovce,
dále děkuje všem, kdo nám pomáhali závod zabezpečit (Peťa Hynek, Emča atd.)
ředitel závodu
Robert Binar
hlavní rozhodčí Robert Zdráhal
stavitel tratí
Petr Hynek, R 1(minus)
Robert Zdráhal v.r.
hlavní rozhodčí

