Slezská zimní liga 2013/2014

Rozpis – 2. závod SZL
______________________________________________________________________________________

Datum: Sobota - 23.11.2013.
Technické provedení: Akční team SK OB Ostrava ve složení: Jirka Ryšavý a Petr Jelínek.
Místo: Ostrava – Hrabová.
Shromaždiště a prezentace: Restaurace Beskyd – souřadnicový systém WGS-84 šířka 49º 46´ 54,064´´N
délka 18º 16´ 24,020´´E. Parkovací místo je omezené, parkujte, prosím, v přilehlém prostoru, kde Vyhláška a
dobré mravy umožní.
Doprava:
a/ BUS MHD Ostrava č. 27, 35, 39, 41, 48, 50, 55 na zastávku Benzina a odtud cca 200 m na ulici
Obchodní;
b/ osobními automobily - odbočka z ul Místecká a Paskovská na ulici Obchodní;
(viz mapka !).

Doba prezentace: 9:15 – 9:45 hod.
Start: 10:00 hod, intervalový po 1 min !!
Systém závodu: prodloužený sprint s pevným pořadím kontrol.
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Základní parametry tratí:

kategorie A
kategorie B
kategorie C

4,55 km 23 kontrol
3,50 km 20 kontrol
2,40 km 14 kontrol

Startovné: 40,- Kč splatné při prezentaci.
Přihlášky: do středy 20.11.2013 na kontaktní e-mailovou adresu: jelinekpetr@diamo.cz.; a nebo v krajním
případě na mobilní číslo: 724 611 858. Startovní listiny budou umístěny do pátku 22.11.2013 na www
stránkách zimní ligy.
Mapa: Šídlovec 1:4 000, E = 2m, úplně nová !!!!! Tento, dílem unikátní, prostor zmapoval Jiří Ryšavý ve
svém volném čase a výlučně pro Vás v období podzim 2012 až podzim 2013. Mapa není, a ani nebude
vodovzdorně upravená (pokud si ji ovšem nezabalíte sami). Poznámka: menší samostatné stromy
v sídlištním prostoru nejsou na mapě vyznačeny !! – významným podílem zelených kroužků by totiž estetický
dojem z mapy výrazně poklesl.
Terén: pěkné partie čistého, průběžného sídlištního terénu se střídají s řídkými hustníčky a mírným
podrostem na svahové partii struskového odvalu Hrabová.
Ražení: klasické průkazky, na kontrolách tréninkový lampión se zavěšenými kleštěmi.
Bodování: dle soutěžního řádu SZL.
Upozornění
-

kategorie A a B přebíhají frekventovanou ulici Paskovskou (přeběh nebude pořadateli zajištěn!) –
dodržujte obecné předpisy a dbejte vlastní bezpečnosti

-

zákaz překonávání koryt potoků se zpevněným/ vydlážděným korytem

-

každý se účastní závodu na vlastní zodpovědnost a riziko !!!

Na Vaši účast se těší pořadatelé z SK OB Ostrava !
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