Cesta na Severovýchod
Vánoční orienťák pro veřejnost
Zábřeh
18. prosince 2010

ROZPIS ZÁVODU
Magnus Orienteering
a kroužek OB při ZŠ Boženy Němcové v Zábřehu
spolu s Domem dětí a mládeže Krasohled Zábřeh
pořádají vánoční orientační běh pro veřejnost i pro registrované závodníky
Datum :

sobota 18. prosince 2010

Centrum :

DDM Krasohled Zábřeh, ulice Školská 9
(GPS: 49°52'58.817"N, 16°52'41.024"E)

Kategorie :

D – trať vhodná pro úplné začátečníky všeho věku, kteří si
chtějí tento sport vyzkoušet, délka trati cca 1 km.
Závodníkům začátečníkům bude na požádání poskytnuta
krátká instruktáž a na shromaždišti bude zveřejněna
závodní mapa.
C – orientačně lehká trať, vhodná pro děti – orienťáky mladšího školního věku a ostatní, pro které je trať D příliš
krátká, délka trati cca 2 km
B – trať vhodná pro ty, kteří již nějaký ten orienťák
úspěšně odběhli, délka cca 3 km
A – trať pro ty, kteří se nezaleknou spousty kontrol a délky
4 km a možná i více

Přihlášky :

z důvodu zabezpečení tisku map preferujeme přihlášku
e-mailem na adresu jarostr@seznam.cz, nebo telefonicky
na tel.číslo 724234521, a to nejpozději do 15.12.2010. Do
všech kategorií bude také možno přihlásit se přímo na
startu.

Informace :

výše uvedené e-mail nebo telefon

Vklady :

startovné se nevybírá

Prezentace :

od 9,00 hod. v centru závodu, nejpozději do 11,00 hod.

Start :

00 = 10:00 hod.,
intervalový dle startovní listiny, případně podle pokynů
startéra

Mapa :

Severovýchod, měřítko 1:5000, stav podzim 2010,
mapoval Jan Fátor, rozměr A4, mapy budou upraveny tak
aby Vám nepromokly.

Terén :

městské ulice, uličky, parčíky a hřiště

Vzdálenosti :

start i cíl budou v bezprostřední blízkosti DDM

Systém ražení
na kontrolách:

do papírových průkazek kleštičkami.

Šatny, mytí a WC:

vše v centru závodu

Občerstvení :

teplý čaj po doběhu

Upozornění :

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí, závodí
se na veřejných komunikacích, silniční provoz nebude
omezen.

Vyhlášení výsledků :

ve 12.00 hod., nejlepší závodníci obdrží diplomy i věcné
ceny, všichni si odnesou originální pamětní placku.

ředitel závodu a stavitel tratí
tajemník
hlavní rozhodčí

Jaroslav Strachota
Jana Valová
David Aleš

