4. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017

MIKULÁŠSKÝ ORIENŤÁK - 28. ročník
závod na zkrácené trati s klasickým pořadím kontrol (s překvapením pro DH18-35)
Datum konání:

sobota 03.12.2016

Pořadatel:

oddíly OB JPV a CEL

Centrum závodu:

LUTÍN - Základní škola (Školní 80, 783 49 Lutín)
GPS: 49.5578753N, 17.1352000E
https://mapy.cz/zakladni?x=17.1351999&y=49.5576733&z=17&source=addr
&id=10580599

Parkování:

nebude pořadateli organizováno, doporučujeme parkovat na vhodných místech v obci (dle zák. o silničním provozu č. 361/2000 Sb.) - neparkujte prosím před vjezdy atd.

Kategorie:

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

Ražení:

elektronické (SI)

Přihlášky:

Startovné:

do úterý 29.11.2016 v přihláškovém systému ORIS. Při přihlašování je nutné
zaškrtnout "včetně lokálních závodů", jinak se stránka závodu nezobrazí!
Výjimečně se lze přihlásit mailem a adresu: mchmelar@volny.cz .
Přihlášky po termínu a na místě omezeně - pouze do počtu volných míst!
H10, DH14, HDR, P
v řádném termínu 30,- Kč / závodník
v sobotu na místě 30,- Kč / závodník
ostatní kategorie
v řádném termínu 40,- Kč / závodník
v sobotu na místě 50,- Kč / závodník

Způsob úhrady:

v hotovosti přímo na prezentaci

Prezentace:

v centru do 10:30 hod.

Start 00:

v 11:00 hod.

Vzdálenosti:

budou upřesněny v pokynech

Mapa:

Lutín, 1 : 5 000, E = 5 m, formát A4, bude vodovzdorně upravena

Terén:

klasický městský („vesnický“)

Popisy:

popisy budou pouze na mapě

Upozornění:

závod bude probíhat bez omezení silničního provozu v obci

Vyhlášení vítězů:

cca od 13:00 hod., dětské kategorie 1. ÷ 3. místo, ostatní kategorie - vítěz

Občerstvení:

po doběhu v centru závodu bude k disposici čaj nebo iontový nápoj. Pro další občerstvení doporučujeme navštívit nedalekou hospodu U Popelků, samoobsluhu Anička, restauraci Neptun nebo cukrárnu.

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu
hlavní rozhodčí
stavitel tratí
Jiří Tomášek
Petr Hynek
Jiří Janeček

Informace a kontakty:

- Jiří Tomášek
- Petr Hynek
- Dan Vláčil (R 2)
- tel. 602 560 118, j.tomasek@sigma.cz
- tel. 721 550 334, hynek.petr@email.cz
- tel. 724 205 964, j.janecek@sigma.cz

Nejlepší MIKULÁŠSKÉ oblečení ocení odborná porota speciálními cenami !!!
Na Vaši účast se těší pořadatelé.

