
Pokyny k závodu v orientačním běhu dne 7. prosince 2014: 

Jsme rádi, že jste se přihlásili na 2. závod Slezské zimní ligy jako: 
XIV. ročník závodu v orientačním běhu „ MIKULÁŠ 2014“ první závod 
v halovém orientačním běhu. 
OSTRAVA   Evropské město sportu 2014  

Pořadatel  : Městský svaz orientačních sportů Ostrava, OTU 
Technické provedení : lepus.cz – LOV 
Disciplína  : krátká trať 
Ražení   : kleštičky, papírové průkazky, SI čipy SPORTIdent, 
Mapa   :  Karolina, 1:3000, E=2m + TROJHALÍ ,hala 
Pořadí kontrol  : 1. - na kleštičky dodržujte pořadí postupu! 
Datum konání závodu : 7. prosince 2014 – neděle 
Místo konání  : TROJHALÍ Karolina a okolí OC FORUM Nová Karolina 
Shromaždiště  : Trojhalí, projdete Podzemní ulici a dále po šipkách 
Prezence  : 8,15 -9,15 – Prosím dodržujte. Po této hodině již budou venku 

postavené kontroly. Nejezděte až na svůj startovní čas! 
Průkazy  : Závodnici obdrží prázdné papírové průkazky, do kterých si zapíši 
   popisy, které budou vyvěšeny. V hale razíte čipy. 
Převlékání  : V krásném sportovním stánku v místě pro bufet, boty nazouvat až 
   ve vymezeném prostoru. Zákaz používání obutí s hřeby!!!! Zvláště  

pak v hale!!! Prosím dodržujte! Děkujeme Vám. 
Startovné  : 40,- Kč pro všechny !!!  
Ukončení  : Předběžně okolo 12,30 – 13,00 po zkontrolování průkazek. 

Jsou pěkné ceny! Poháry pro vítěze všech kategorií, trička OEmS 2014,  
originální diplomy, Mikuláši a drobné ceny. 

Parkování  : u haly 
Tratě   A:  stejné pro ženy a muže. Startovní interval 2 minuty mezi muži,  
                                               startovní interval mezi ženami. 
                                           B: stejné pro muže a ženy – startovní intervalů 2minuty 
                                           C: stejné pro muže a ženy – startovní interval 2 minuty 
                                           D: stejné pro muže a ženy- Bez čipu stopky! 
Systém  : Start čip – mapa Karolina (kleště) – hala čipy – a zpět na mapu  

Karolina (kleště) – Cíl čip 
                                            
Občerstvení  : Zakoupíte v bufetu. 
 
V Ostravě dne 5. prosince 2014 
                                                        Josef Zajíc, ředitel závodu  
 

  

 


