
Radostice sportují

Radostický sprint

4. závod OB ligy 2016/17

Rozpis

Pořádatel: BBM – BETA URSUS Orienteering, TJ SOKOL Radostice, obec Radostice

Datum: sobota 21. ledna 2017 

Centrum závodů: Radostice, sokolovna
GPS: 49°7'57.631"N, 16°28'44.427"E

Typ závodu: orientační závod na krátké trati

Prezentace: v centru od 13.00 do 13.45 hod

Kategorie: D, H, HDD, K, Nábor
H, D – závodní tratě – kratší krátká (lesní závod)
K – trať pro starší žactvo, dorost, veterány a příchozí – kratší krátká (lesní závod)
HDD – jednoduchá trať pro děti do 12 let – sprint
Nábor – jednoduchá trať pro úplné začátečníky, kde se neměří čas a označení 

průchodu kontrolou se razí přímo do mapy, předpokládaná délka cca 2 km

Přihlášky: Do středy 18. ledna 2017 přes přihláškový systém ORIS – lokální závody.
Po tomto termínu už pouze v omezeném počtu dle možností pořadatele.
Do kategorie Nábor přímo na startu.

Startovné: Pro přihlášené do středy 18. ledna 2016 do 20:00 hod. za 30 Kč,
u prezentace už za 40 Kč.
Kategorie Nábor startovné neplatí.

Mapa: Typ a měřítko mapy budou upřesněny v pokynech.
Mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén: Bude záležet na počasí…, předpokládá se členitý terén s různou průchodností.

Parkování: Na přilehlých komunikacích v obci, buďte ohleduplní k majitelům nemovitostí –    
neparkujte před vjezdy do nemovitostí. 

Start 00: 14.00 hod., druh závodu bude upřesněn dle sněhových podmínek.
Kategorie Nábor kdykoliv mezi 14.00 – 14.30 hod.

Způsob ražení: Bude použit elektronický systém ražení SportIdent, nezapomeňte si svůj SI, možnost 
půjčení čipu na místě bude velmi omezená!!! V kategorii Nábor kleštičkami do mapy.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum = 0–200 m,
start a cíl do 500 m

Informace: Závod je spolu s dopolední Radostickou nerezovou desítkou součástí akce Radostice 
sportují. Více informací na http://www.betaursus.cz/p/radostice-sportuji-2017.html, 
případně tel. čísle 603 255 926 nebo e-mailu pavel.ptacek@bmt.cz.

Vyhlášení výsledků: První tři závodníci v kategorii D, H , K a HDD obdrží věcné ceny.
Nevyzvednutá cena přechází na dalšího závodníka v pořadí.

mailto:pavel.ptacek@bmt.cz

