
ZLOM
ZLínský Orientační Maraton

8. ročník 

5. závod zimní ligy Valašské oblasti

Pokyny

Datum: 10. března 2018

Shromaždiště: Tesák, turistická ubytovna 

Parkování:         v okolí shromaždiště, nebude zajišťováno pořadateli,  

                           !!! PARKUJTE   ÚSPORNĚ !!!

Prezentace: do 9:15 

Start: hromadný  -  ZLOM v 10:00, zimní liga v 10:10

                           vzdálenost z centra do 400 m

Cíl: v centru

Občerstvení: na trati XL a L balená voda (neodhazujte petky po lese)

v cíli voda, čaj, polévka (pro ZLOM v ceně)

                          restaurace s běžným sortimentem

WC, mytí: v budově !!! ZÁKAZ VSTUPU V OBUVI S HŘEBY !!!

Mapy: ZLOM - 1:15000,  A3 pro kat. M, L, XL,                                             
Zíval - 1:10000, A4 pro kat. T4, T5; 1:15000, A4 pro kat. T1, T2, T3
mapy tištěny na Pretex™, bez dalších úprav

Popisy kontrol:  pouze na mapě

Kontroly:           připáskované ke stromům, malý nebo velký lampion

Aktualizace: část mapy z roku 2015 (Čerňava) bez aktualizací,
část  2010 (Hrubá jedle) bez aktualizací

   počítejte s těžbou i v blízkosti kontrol

Ražení: elektronické SI
Startovné: ZLOM 100 Kč, Zival 50 Kč, žáci (do r. 2004) 20 Kč, na místě

 

Stavitel: Jiří Stacke

Rozhodčí: Monika Krejčíková



Akce se účastní každý na vlastní nebezpečí, lékařská služba nebude zajištěna!

POZOR: 
Možné ledové zmrazky na cestách, zbytky sněhu do 10cm,
v obou případech  zvýšené riziko úrazu, dávejte si POZOR!!!

Prosíme nevstupujte na sjezdovku a soukromé pozemky!

Tratě XL a L křižují silnici 2. třídy, provoz není nijak omezen!!! Přebíhejte s 
maximální opatrností a pouze v místě vyznačeném v mapě! 
V blízkosti křížení je samoobslužné občerstvení (cca 20m jižně).

PODĚKOVÁNÍ:
Děkujeme  Arcibiskupským lesům Kroměříž za umožnění uspořádání  a KOB Směr 
Kroměříž za poskytnutí mapových dat 

Věříme, že používáte svá GPS zařízení pouze k zaznamenání vašich postupů. Mapy 
tratí s možností nahrání gpx záznamů případně ručnímu zakreslení postupů pro 
následné rozbory a porovnání budou k dispozici na www.play-map.com.

Pěkný tréninkový víkend Vám všem přejí pořadatelé

http://www.play-map.com/

