DUŠIČKOVÝ ZÁVOD 2017 – ROZPIS (1.1)
Pořadatel:

SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT)

Centrum:

Luže, Hamzova 138 - hotel LIDOVÝ DŮM (49.8908683N, 16.0289161E)

Datum:

sobota 4. 11. 2017

Druh závodu:

tradiční zakončení závodní sezony, tratě různých délek s hromadným startem

Ubytování:

pořadatel tentokrát nezajišťuje
(kapacita „Liďáku“ obsazena hlavním pořadatelem a jeho přisluhovači)

Stravování:

pravděpodobné zajištění min. jedné hotovky dle počtu přihlášených porcí, pracovně ji nazývejme
„guláš“ + klasické hospodské chuťovky

Parkování:

doporučujeme u příjezdové cesty z ul. Na Výsluní

Šatny:

ve vlastních vozech, omezeně v sálu hotelu (především po závodě se pokuste tento prostor co
nejméně zaneřádit) – ZÁKAZ VSTUPU DO SÁLU V OBUVI S HŘEBY

WC, mytí:

wc v hotelu, cestou na start omezeně (autobus nezastavuje, startér nečeká)
mytí pravděpodobně nezajištěno

Prezentace/prezence: od 10:00 do 10:45
Start:

11:30, hromadný pro všechny kategorie
pro kategorie II., III. a IV. do 150 m od centra závodů (v dohledové vzdálenosti)
pro kategorii I. ve vzdálenosti 7300 m, společný odjezd autobusem v 11:00

Cíl:

v hotelu

Ražení:

POUZE mechanické

Mapy:

OB mapy různého stáří v měřítcích 1:5000 až 1:15000
(pro nejdelší kategorii 5 map, ostatní 2 mapy)

Odhadované délky tratí:

I. – „zkouška morálky“ … 24 km
II. – „udělat si žízeň“ … 12 km
III. – „jsem dítě/veterán“ … 6 km
IV. – „náborová“ … 3 km

Startovné:

kategorie I., II. a III. … 30,- Kč, platba při prezentaci
kategorie IV. … zdarma

Přihlášky:

prostřednictvím ORISu (http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4240) do pondělí 30.10.
(v ORISu bez přímého odkazu viditelný pouze při zobrazení lokálních závodů)
výjimečně (neregistrovaní, kteří si neporadí s ORISem) e-mailem na adresu honza.krejsa@email.cz

Vyhlášení:

cca v 15:00, věcné ceny obdrží nejméně 3 nejrychlejší v každé kategorii

Po vyhlášení… Následuje volná zábava aneb jaký si to uděláme, takový to budeme mít.
Funkcionáři:

ředitel a stavitel tratí – Honza Krejsa
další funkce – hledají se dobrovolníci, kteří nemají zájem běžet…

Informace:

733 164 668, honza.krejsa@email.cz

