Pokyny
6. závod Zimní ligy Hanácké oblasti
„Okolo Gabrielova”
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 :
ZDRAV. SLUŽBA:

PŘEDPIS:
UPOZORNĚNÍ :
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:

ČSOS – Hanácká oblast / Olomoucký kraj
SK Haná orienteering , Peťa Hynek comp.
sobota 17. ledna 2015
Lhota pod Kosířem, Pivovarská hospoda
v obci Lhota pod Kosířem, dbejte pokynů pořadatelů, parkovné se nevybírá
klasická trať s využitím tréninkových prvků (místy jen vrstevnice, místy bez cest…)
09:30 – 10:30
prezentace závodu
11:00
start 00
13:30
vyhlášení vítězů
tyto kategorie startují na startovní krabičku v libovolném čase od 00 do 40
13,30 – v dětských kategoriích vyhlášení nejlepších 3. závodníků, v ostatních kategoriích
pouze vítěz
centrum závodu – parkování:
0-50 m
centrum závodu – start:
400 m
centrum závodu – cíl:
100 m
Gabrielov nostalgia – měřítko 1:10 000, interval vrstevnic: 5m, stav duben 2011, částečně
aktualizováno leden 2015 (Petr Hynek, Pavel Grulich), vodovzdorně upravena.
terén mírně zvlněný až kopcovitý, smíšený les různé průchodnosti
elektronický - SPORTident
pouze na mapách
budou vyvěšovány v centru, celkové výsledky na webových stránkách
http://oris.orientacnisporty.cz
v cíli teplý čaj, centrum závodu je v Pivovarské hospodě, která je součástí minipivovaru Kosíř
– hanáckého piva Haltýř 11° a Gabriell 12
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.
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!!
prostor závodu je zcela odlišný od prostoru, ve kterém se uskutečnilo 3. kolo ZL – společné je
pouze centrum závodu !
ředitel závodu
Tomáš Zdráhal , R3
hlavní rozhodčí
Bernat Petřivalský, R4
stavitel tratí
Petr Hynek, R 1(minus)

Tomáš Zdráhal
ředitel závodu

Bernat Petřivalský v.r.
hlavní rozhodčí

H10,D10, HDR
D14,H14
D18
D19, H35
H19
H18, D35, H50

PARAMETRY TRATÍ :
2,2 km
60 m
3,0 km
12 5m
4,1 km
135 m
6,0 km
240 m
9,8 km
350 m
5,0 km
145 m

7 kontrol
9 kontrol
9 kontrol
11 kontrol
14 kontrol
11 kontrol

