Pokyny pro 2. závod
Datum:
Místo:

Slezské zimní ligy 2017/2018
a veřejný závod v OB
sobota 25.11.2017
Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice
49.5210731N, 18.2383219E
https://mapy.cz/s/26Ov9

Doba prezentace: - pro předem přihlášené 8:30 – 9:30 hod. Připravte si drobné, prosíme.
- přihlášky na místě - dostavte se do 9:00 hod.
Start:

v 10:00 hod. před vchodem do tělocvičny školy.

Občerstveni:

restaurace Beskyd (přes cestu, otevřeno již pro účastníky od 8,30 hodin!)
Po závodě čaj z várnice ve vestibulu před tělocvičnou.
Protože se přihlásilo dost účastníků, budou pořadatelé organizovat parkování.
Řiďte se jejich pokyny.

Parkování:
Kategorie:

HA, DA = 6,5 km - výměna map otočením na druhou stranu.
A potom zase zpět, takže máte na první mapě dva starty ☺
HB, DB = 3,3 km
HC, DC = 1,7 km
Startovné:

AH, AD = 50,-Kč
BH, BD, CH, CD = 40,- Kč
Splatné při prezentaci.
Žáci ZŠ Trojanovice mají startovné zdarma.

Ražení:

Klasické průkazky, na kontrolách tréninkový lampion 15x15 cm se
zavěšenými kleštěmi.

Popisy:

Popisy v piktogramech u prezentace.
Pro kategorii C budou k dispozici slovní popisy kontrol.

Převlékání, WC:

ZŠ nám poskytla své prostory – chodbu a šatny do tělocvičny, balkon nad
tělocvičnou. Prosíme, dodržujte čistotu a vstupujte do těchto prostor bez bot.
Předem děkujeme za pochopení.

Vyhlašování výsledků:
Proběhne co nejdříve po skončení závodu.
Obec Trojanovice a restaurace Balita, která je cca 1 km od ZŠ, nám přispěla
na ceny, takže nám neutečte a prožijte si příjemné prostředí pod Pustevnami.
Dekorování bude důstojné a nakonec proběhne tombola ☺
Upozornění:

Závod proběhne za plného silničního provozu. Každý se účastní závodu na
vlastní zodpovědnost a riziko!!! Za děti odpovídají jejich zákonní zástupci.

Varování:

během závodu budou kategorie A a B přebíhat hlavní silniční průtah obcí.
Tak dávejte POZOR ! POZOR ! POZOR !

Mapy:

ZŠ TROJANOVICE, měřítko 1 : 4 000, e=2,5m, autor Zdeněk Jakobi.
RAZTOKA-VÝŘEZ, měřítko 1 : 10 000, e=5m, revize Zdeněk Jakobi.
Mapa bude vodovzdorně upravena.

Vzhledem ke krátké trati a slušnému zázemí předpokládáme konání za každého počasí.
Správný směr přejí pořadatelé!

