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            TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu



POKYNY
9. závod Slezské zimní ligy 2009/10

13. ročník veřejného závodu První jarní kufrování



Pořadatel
TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu

Datum
Sobota  20. 3. 2010

Centrum
Opava-Kateřinky, Kanoe Klub 
Loc.   49°57‘28“ N    17°53‘13“ E

Parkování
na parkovišti vlevo za mostem u zahradkářské kolonie Zátiší

Převlékání
Kanoe klub, klubovna nebo chodba

Typ závodu
veřejný OB jednotlivců, kombinovaný paměťový a azimutový, tzv „ Od buku k buku“. Popis a specifikace jednotlivých kategorií/tratí následuje dále v „parametrech tratí“.

Mapa



Mapový start


Popisy kontrol
Lesík 1:5000  e=2  ( výřez mapy Lesík stav 2006)  v mapníku
Kategorie DA, HA, DB, HB běží bez mapy podle panelů s výřezem mapy na jednotli-vých kontrolách; kategorie DC, HC – výdej map ve třetím koridoru.

50m za 3.startovním koridorem; označen lampionem; kategorie DA,DB,HA,HB mají na mapovém startu 1. panely s postupy ( 2 panely, 1 pro červenou, 1 pro modrou trať)

Piktogramy DA, HA, DB, HB  samoobslužnou formou na informačních panelech pro výsledky; kategorie DC, HC mají piktogramy na mapě

Všichni závodníci si po uzavření startu mohou v místě vyčítání čipů SI vyzvednout celou mapu se všemi kontrolami, na jejímž rubu jsou piktogramy jednotlivých tratí.

Kategorie (trať)
DA, HA (DHA – červená trať)    
DB, HB (DHB – modrá trať)    
DC, HC (DHC)

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   150 m  ( není fáborkováno)             cíl    100 m  ( není fáborkováno)

Ostatní
PO DOBĚHU SI PŘED VSTUPEM DO BUDOVY KANOE KLUBU, VYZUJTE ZÁVODNÍ OBUV
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, pěšina k němu není fáborkována, mapový start je označen lampionem
V cíli teplý nápoj
Vyčtení čipů proveďte urychleně po návratu do shromaždiště
Uzávěr cíle 12:30
Vyhlášení vítězů ve 12:30, vítězové jednotlivých kategorií obdrží diplomy
WC a mytí v kanoe klubu, PROSÍM, UDRŽUJTE ČISTOTU

Funkcionáři
Milan Procházka – ředitel
Karel Jurčák – stavitel tratí, SI , INFO sop@orientacnibeh.cz, mobil +420732240204
Lubomír Bačo – hlavní rozhodčí

                                Příjemné sportovní dopoledne přejí pořadatelé.

