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6. závod Podkrkonošské ligy žactva 2021
Provedení:

Sportovní klub Studenec, z.s.

Datum:

úterý 12. 10. 2021

Centrum:

Roudnice v Krkonoších, centrum obce u obecního úřadu 50.6764 N,15.5082E

Prezentace:

V centru závodu od 15:15 do 15:45

Kategorie:

HD10, HD12, HD14 a P4, P6
Vzhledem k tomu, že slunce zapadá už v 18:12, bude možné si tratě zaběhnout i
jako noční OB v rámci tréninku na Mistrovství ČR v nočním OB. Nejedná se o
plnohodnotný noční trénink, ale účastníkům určitě pomůže v ověření kvality
svítilny, případně taktiky pro dohledávku. Kontroly budou bez reflexního
materiálu.
Kdo chce běžet závod jako noční OB napíše do požadavku na start v ORISu
poznámku “NOB”.

Přihlášky:

Do neděle 10. 10. 2021 do 23:59 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz).
Ve výjimečných případech na místě dle možnosti pořadatele.

Vzdálenosti:

Parkování – centrum: do 300 m
Centrum – start: do 50 m
Centrum – cíl: do 50 m

Mapy:

Arboretum Roudnice, 1:4 000, E = 2 m, revize září 2021, Hlavní kartogrraf Petr
Junek ml., vodovzdorně upravena.

Parkování:

Na parkovišti naproti Obecnímu úřadu, případně podél silnice z Roudnice v
Krkonoších do Vítkovic v Krkonoších.

Popisy kontrol:

Na mapě.

Terén:

Louky s lesíky a remízky. Nevstupujte na soukromé pozemky a na zakázané
červeně vyšrafované plochy.

Start:

Intervalový od 16:00 hod.

Systém ražení:

Sportident, kontaktní ražení. Čip smí být v závodě použit pouze jednou.

Výsledky:

Budou zveřejňovány v cíli závodu a konečné v IS ORIS
(http://oris.orientacnisporty.cz).

Vyhlášení výsledků:

Po závodě proběhne vyhlášení celkových výsledků PLŽ 2021.

Zakončení PLŽ sezóny:

K dispozici bude ohniště s dostatkem dřeva a cca 10 vidlic na opékání buřtů.
Bude otevřena prodejna se smíšeným zbožím (nápoje, sladkosti, kečup, hořčice
bez problému; pečivo a buřty v omezeném množství).

Funkcionáři:

Ředitel závodu: Zdeněk Zikmund (Kazboš)
Stavba tratí: Petr Junek ml.

Informace:

Petr Junek ml., tel: 606 224 721.
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