TJSlezanOpava,oddílorientačníhoběhu

POKYNY
9. závod Slezské zimní ligy 2018/1
20. ročník veřejného závodu První jarní kufrování
Pořadatel

TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu

Datum

NEDĚLE 24. 3. 2019

Centrum

Opava-Kateřinky, klubovna Kanoe klubu Opava
Loc: 49°57'28.877"N, 17°53'08.102"E (49.9580267N, 17.8869439E)
Prostřední Dvůr, parkoviště u zahradkářské osady Zátiší
Loc: 49°57'28.896"N, 17°53'12.998"E (49.9580211N, 17.8855839E)

Parkování

Převlékání

V centru nebo v autech

Typ závodu

Kratší krátká trať s pevným pořadím kontrol. Upustili jsme letos výjimečně od
paměťáku „Od buku k buku“. Letos je postavena trať „Kolo, kolo, mlýnské“,
na tratích A a B je hodně křížení, spojovací čáry kontrol jsou často lomené,
někdy jen proto, aby neproťaly pořadové číslo kontroly. Dávejte bedlivý pozor
při postupech na pořadí kontrol. Čísla jsme se snažili umístit tak, aby bylo
naprosto zřetelné, ke kterému kolečku kontroly patří.

Kategorie

DA, HA, DB, HB, DC, HC

Parametry tratí

Kategorie - délka tratě / počet kontrol / převýšení

DA, HA - 3,89km / 28K / 78m
DB, HB - 2,79km / 23K / 58m
DC, HC - 1,73km / 14K / 38m

Mapa

Lesík 2016 1 : 5000 e=2m A4

Popisy kontrol

V centru závodu na panelech kategorií (jsou i na mapě)

Startovné

všechny kategorie - 40,- Kč
Platby pouze hotově při prezentaci

Ražení

Elektronické Sportident kontaktní (NENÍ nastaven bezdotykový BEACON)
Půjčovné SI 20,- Kč

Prezentace

V centru závodu od 9:15 do 10:15

Start 000

10.30 h. intervalový podle losované startovní listinv

Vzdálenosti

Start a cíl - do 200 m

Ostatní

Funkcionáři

Všichni startující absolvují závod na vlastní nebezpečí.
Mapu v cíli neodevzdáváte.
Vítězové kategorií obdrží diplom; vvhlášení přibližně ve 12:00-12:30; bude
upřesněno podle účasti.
Závodí se podle pravidel Slezské zimní ligy. Klasifikováni jsou všichni, nikdo
není diskvalifikován. Pořadí určeno podle počtu chyb a pak podle času.
Karel Jurčák - ředitel
Lubomír Bačo - hlavní rozhodčí
Karel Jurčák - stavitel tratí

Příjemné sportovní dopoledne přejí pořadatelé.

Kontakt: Karel Jurčák - předseda oddílu OB TJ Slezan Opava, mobil 732240204

