TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu
ROZPIS
9. závod Slezské zimní ligy 2011/12
15. ročník veřejného závodu První jarní kufrování
Pořadatel

TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu

Datum

Sobota 17. 3. 2012

Centrum

Raduň, restaurace U Splavu
Loc: 49°53'25.201"N, 17°56'27.738"E

Parkování

na parkovišti u restaurace

Převlékání

v autech

Typ závodu

paměťový pro DHA a DHB
DA,HA, DB, HB – běží bez mapy „od buku k buku“, postup na následující kontrolu
je na panelu s výřezem mapy u kontroly
DHA – červená trať
- VZORY BUDOU VYVĚŠENY V CENTRU,
DHB – modrá trať
NEOPOMEŇTE SI JE PROHLÉDNOUT
- na červené i modré trati je vždy jen jeden následující úsek
Kategorie DHC běží s mapou – krátká trať s jednoduchými kontrolami a postupy.

Mapa

Raduňka - U školy 1 : 4 000 e=5 stav podzim 2011

Kategorie (trať)

DA, DB, DC, HA, HB, HC

Startovné

všechny kategorie - 25,- 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

Mechanické kleště do papírových průkazek

Přihlášky

Přes OB-HANA

do St 14. 3. 2012 do 23:59:59 nebo na sop@orientacnibeh.cz

( seznam přihlášených na OB-HANÁ http://www.obhana.cz/prihlasky/PrihlKateg.asp?idKalendar=1529
nebo http://www.obhana.cz/prihlasky/PrihlOddily.asp?idKalendar=1529 )

Stránka závodu

http://www.sop.noblesa-opava.cz/akce/2012/pjk15/

Losování

Čt 15. 3. 2012 do 20.00 startovní listina na webu ve Čt 15.3.2012 do 24:00 h.

Prezentace

Raduň, restaurace U Splavu; od 9:00 do 9:59

Start 000

10.30 h. intervalový podle losované startovní listiny

Ostatní

V restauraci pana Illíka můžete pobývat, objednávejte si, co hrdlo ráčí ( z nabídky), ale jako šatnu použijte, prosím, venkovní posezení nebo vlastní vozidla.
PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO RESTAURACE V ZÁVODNÍ OBUVI !!!
Mapu s tratěmi kategorií DHA a DHB si vyzvedněte při vyčítání čipů. DHC mapu
v cíli neodevzdávají.
Vítězové kategorií obdrží diplom; vyhlášení přibližně ve 12:45.

Funkcionáři

Karel Jurčák – ředitel
Karel Jurčák – stavitel tratí
Lubomír Bačo – hlavní rozhodčí

Příjemné sportovní dopoledne přejí pořadatelé.

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

