
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast
SKOB KOBRA VSETÍN - oddíl orientačního běhu

Rozpis na 3.závod zimí ligy Valašské oblasti a veřejného závodu
v orientačním běhu .

............................ Prodloužený sprint .........................…

Datum:                     Sobota 19. 1. 2019.

Centrum:                 Restaurace U Marka, GPS: 49.3373006N, 17.9975539E

Převlékání :             Na shromaždišti. Zákaz vstupu do restaurace v obuvi s hřeby. Udržujte čistotu.

Parkování:               V okolí restaurace a gymnázia Vsetín.

Druh závodu:          Závod zimí ligy Valašské oblasti v prodlouženém sprintu a veřejný závod OB.

Kategorie:                T1,T2,T3 a T4 (rodiče s kočárky a podobně) nepojedou po schodech a do kopců.

Mapa:                       U rybníčku , 1:4 000, E 2 m, stav: revize podzim 2018

autor:                        Zbranek Roman, nebude vodovzdorně upravena.

Terén:                        Městská zástavba.

Systém ražení:          Ruční ražení kleštičkami.

Přihlášky:                 Do 14. 1. 2019, 23 h 59 min prostřednictvím www.oris.orientacnisporty.cz
                                   vyjímečně e-mailem na adresu: vmalinak@volny.cz
                                   Přihlášku považujte za přijatou pouze po obdržení reply.
                                   Na místě v den závodu – jen dle možností pořadatele .

Prezentace:               V centru závodu od 10:30  do 11:00 hodin.

Start: Intervalový :  00 = 11:30  hodin.

Vzdálenosti:              Centrum – Start: do 50 m / 0 m převýšení – modrobílé fáborky.
                                   Centrum – Cíl: 0 m

Startovné:                 Ve výši: 50,- Kč

Upozornění :             Závod proběhne za běžného silničního provozu. Buďte prosím opatrní při přebíhání
                                   komunikací a hleduplní na chodnících. V případě nepříznivého počasí bude závod přeložen.

Občerstvení:             V centru závodu bude otevřena restaurace a v okolí jsou obchody.

Vyhlášení výsledků: Průběžně po ukončení jednotlivých kategorií. První tři závodníci v kategoriích obdrží a
                                   drobné ceny.
Informace o závodu: Na internetové stránce Kobry Vsetín : www.kobravs.cz

Předpis:                     Závodí se podle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti. Závodníci
                                   startují na vlastní nebezpečí.

Funkcionáři:
ing. Vladimír Hrbas                                     Maliňák Vladimír                                      Radim Žemlík
    ředitel závodu                                                  stavitel tratí                                            hlavní rozhodčí
  mobil: 606765999                                      mobil: 731613711                                    mobil: 737978332
e-mail: hrbasv@seznam.cz                e-mail: vmalinak@volny.cz             e-mail: radimzemlik@centrum.cz
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