TJ Slezan Opava,
oddíl orientačního běhu
POKYNY
12. závod Slezské zimní ligy 2009, 12. ročník veřejného závodu První jarní kufrování
Pořadatel

TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu

Datum

Sobota 21. 3. 2009

Centrum

Opava, městská část Podvihov,
rekreační zařízení Jiří Vaněk – Podvihovský Mlýnek
Loc. 49°52‘30“ N 17°59‘06“ E

Parkování

dle pokynů pořadatelů ( rozšířené místo nechejte pro autobus z Ostarvy)

Převlékání

v autech ( areál je v přestavbě, jediná obyvatelná budova je obsazena soukromou akcí)

Typ závodu

veřejný OB jednotlivců

Mapa
Popisy kontrol

Podvihovský Mlýnek 1:10000 e=5 ( výřez mapy Janovec stav 2008) A4 v mapníku
Piktogramy podle kategorií samoobslužnou formou
Ve stejných panelech budou vyvěšovány průběžné výsledky

Kategorie (trať)

Ktg. délka kontr. převýš.
DA
5,48
12
115
DB
3,86
10
110
DC
1,84
5
45

Ktg. délka kontr. převýš.
HA
7,38
14
150
HB
5,52
13
105
HC
2,14
6
40

Startovné

všechny kategorie - 20,- Kč
Úhrada hotově při prezentaci nebo na účet TJ Slezan Opava č.ú. 181508451/0300 v.s.
27xxxx ( xxxx=číslo oddílu dle adresáře ČSOB)
v případě úhrady příkazem předložte doklad peněžního ústavu

Ražení

SportIdent
půjčovné za SI čip 20,- Kč, úhrada za ztrátu půjčeného čipu 750,- Kč

Prezentace

v centru od 9:00 do 9:59 ; v místě prezentace je také vyčítání čipů

Start 000

10.30 h.

Vzdálenost z centra start
Ostatní

-

-

Funkcionáři

650 m ( modrobílé fáborky)

cíl (kolem startu) 850 m

Terén – podmáčený, suché rýhy v mapě = potůčky v reálu, úzké bažiny =
močály, ale podklad je průběžný, velmi dobá zpráva – vegetace se
ještě příliš neprobouzí
Změny v terénu nezachycené v mapě – nové oplocenky, zrušené oplocenky,
nové paseky, trvalá těžba dřeva, padlé stromy vesměs odstraněné
Sada SI – nové krabičky nejsou programovatelné, čas je nastaven na letní,
proto budou checky apod. časy ve výpisech o hodinu posunuty, start
v PC bude nastaven na 11:30 stejně, jako ve všech krabičkách, reálně
bude v čase 000 teprve 10:30 h.
Mapový start je 50m za startovní čárou po červených fáborcích a je označen
lampionem
Mapy budou vydávány za startovní čárou samoobslužně
Časový limit všech kategorií je 150‘
V cíli teplý nápoj
Vyčtení čipů proveďte urychleně po návratu do shromaždiště
Uzávěr cíle 13:45
Vyhlášení vítězů ve 12:45, vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplomy
ZÁCHODY PŘÍRODNÍ cestou na start a z cíle
UMÝVÁNÍ PŘÍRODNÍ v potoce

Milan Procházka – ředitel
Karel Jurčák – stavitel tratí, SI , INFO sop@orientacnibeh.cz, mobil +420732240204
Lubomír Bačo – hlavní rozhodčí
Příjemné sportovní dopoledne přejí pořadatelé.

