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2. závod Zimní ligy Hanácké oblasti

Pohár Milady
Těšetice 3. prosince 2011
I.

Datum :

Sobota 3. 12. 2011

Pořadatel :

SK Haná Orienteering

Centrum :

Těšetice, Základní škola

Prezentace :

9:30 – 10:30 v centru závodu

Start 00 :

11:00

Vzdálenosti :

Centrum závodu – start 60 m, centrum závodu – cíl 10 m

Systém závodu :

Intervalový start. Kategorie HDR a P start kdykoliv v čase 0-60.

Parametry tratí :

Kategorie

počet kontrol délka (m)

DH10, HDR

11

1600 m

DH14,P

15

2600m

D18,D35, D50

15

2950m

H18, H50

15

3100m

D21, H35

17

3150m

H21

16

3990m

Popisy kontrol :

Pouze na mapách!!

Mapa :

Těšetice, 1 : 5 000, E=2,5 m, stav listopad 2011, formát A4, v mapníku

Terén :

Vesnická zástavba, silnice, chodníky, polní cesty, kousek lesa, část tratí křižuje
několikrát hlavní komunikaci Olomouc – Drahany,

Dbejte opatrnosti při přebíhání, doprava nebude regulována !!!! Je přísný zákaz brodit
řeku Šumici (viz. pravidla OB).
Vyčítání SI čipů :

V centru závodu.

Ražení :

Elektronické – SportIdent.

Odběr map :

Mapy se nebudou v cíli odebírat.

Vyhlášení výsledků :

Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 12,30 hod.

WC :

Pouze v centru závodů.

Občerstvení :

V cíli bude k dispozici teplý čaj, v centru bude možnost malého občerstvení, cca
200 m od centra je pohostinství (otevřeno od 11:00 hodin).

Parkování :

V okolí školy na asfaltových plochách

Upozornění :

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je
poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou
pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Poděkování :

POKYNY

je zde poměrně silný provoz.

Pořadatelé děkují vedení ZŠ Těšetice za vstřícný přístup a poskytnutí zázemí pro tento
závod. Dále patří dík našim sponzorům – firmě Properus, která je našim dlouholetým
partnerem při tisku map a propagačních materiálů a firmě Milada, která poskytla ceny
z oblasti zdravé výživy.
Jan Jakob, v.r.

Robert Zdráhal

hlavní rozhodčí

ředitel závodu

