Pokyny: zimní liga ZTRÁTY A NÁLEZY 2018
Typ závodu:

Městský sprint tak trochu jinak (pro někoho možná klasika) v Horce a
v prostorech Sluňákova

Datum konání:

sobota 8. 12. 2018

Pořadatel:

SOB Olomouc

Centrum závodu:

Horka nad Moravou, areál malé kopané, GPS: 49.6371061N,
17.2049025E

Prezentace:

9.00 – 10:15 v centru závodu

Parkování:

Nebude organizováno. Místní komunikace – ne před vjezdy.

Kategorie:

D10, H10, D14, H14, D18, H18, D19, H19, H35, D35, H50, HDR, P

Způsob úhrady:

Na místě v hotovosti.

Start 00:

V 11:00

Přihlášky na místě:

omezeně – podle počtu volných map

Mapa:

SLUŇÁKOV, revize 11/2018, měřítko 1:5000, E=2,5 m, formát A4

Terén:

Městský, parkový, s „ekologickými prvky a zahradami“

Tratě:

Tratě budou s pevným pořadím kontrol. Tratě se na mapě kříží, dávat

Městs

pozor. DH10 + HDR lampionky všude, v jiných kategoriích budou jen
stojany s krabičkami (může se stát, že bude kontrola s lampionem)

Ražení:

Kontaktní ražení (SI), na startu bude k dispozici SIAC OFF. Povinnost
vyčíst čip. Tratě se budou na mapě křížit.

Popisy:

Budou v centru.

Časový limit:

90 minut pro všechny kategorie.

Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB pro rok 2018

Délky tratí:

HDR – 1,5 km, DH10 – 1,8 km, D18 a D35 – 3,4 km, P – 1,9 km, H14 a

k

D14 – 2km, D19 a H18 - 3,9 km, H19 – 4,3 km, H35 –3,7km

k

H50 – 3,1 km

Vyhlášení vítězů:

Pravděpodobně kolem 13:30

Protesty:

Do rukou hlavního rozhodčího dodání 10ti piv, potom teprve možné

k

probrat, jestli příště radegast nebo kozel.

Občerstvení:

V centru závodu čaj po doběhu a malé bistro u našich OB báječných

kkk

holek.

Důležité upozornění:

Kategorie DH18, DH19 a H35 mají na popisech zabělené objekty.

Fáborky:

Modro – bílé na start, červené z cíle.

Vzdálenosti:

centrum – start 250 m, cíl – centrum 150 m

Poznámka: Mapy se v cíli nebudou vybírat, ctěte fair play
Funkcionáři závodu:
Stavitelka tratí – Vlaďka Raclavská
Hlavní rozhodčí – František Dostál
Ředitelka závodu – Markéta Bídová
Poděkování:
Děkujeme obci Horka nad Moravou a ekologickému centru Sluňákov za poskytnutí prostoru pro běh.
Dále také majitelům areálu malé kopané.

SOB Olomouc

