Rozpis
9. závodu Slezské zimní ligy 2013/2014
aneb
„Přijďte si zaběhat do Hor - Mariánských“
Datum:
sobota 8.3.2014
Pořadatelé: rodina Juřeníkova (Josef, Jirka, Hanka,Marta) a možná ještě někdo další z SK
OB Ostrava
Centrum:
Restaurace s bowlingem Kovárna u hodin v Ostravě-Mariánských Horách, Gen.
Hrušky 1233/26 , (GPS N 49°50.18253´, E 18°15.58790).
Doprava:
závodníci z Ostravy a blízkého okolí využijte MHD (zastávka „Sídliště Fifejdy“
pro trolejbusové linky 108 a 109, nebo autobusy číslo 35, 39 DPO na ulici
Novinářské); ostatní ze vzdálených lokalit osobními auty s možností parkování
na novém parkovišti těsně vedle restaurace
Prezentace: 09:00 – 09:45 hod pro ty, kteří nebudou ve startovce, ti co budou nalosováni tak
i později.
Start 00:
10:00 s minutovými intervaly
Druh závodu:“prodloužený“ sprint (20-25 minut) pro hlavní kategorie A a B , kategorie C
(15-20 minut) a kategorie D (zvlášť vypsaná pro absolutní začátečníky,
jednoduchá).
Kontrolní stanoviště: budou vybavené tréninkovými lampiony (malý lampion s kleštičkami
zavěšenými na šňůrce), sběrná kontrola s klasickým stojánkem a velkým
lampionem.
Parametry: spolu s popisy budou zveřejněny v pokynech a budou odpovídat uvedenému
charakteru závodu, který bude chtít prověřit volbu postupu a absolutní rychlost
před nastávající sezonou
Mapa:
Hory 2014 , nová mapa prostoru, kde byl před 30 lety uspořádán historicky
první městský závod v OB v Ostravě na speciální mapě (tehdy se ještě nejednalo
o závodu ve sprintu, tento formát závodu neexistoval); měřítko 1:5000, E 2
metry podle klíče ISSOM 2007
Terén:
sídliště se zpevněnými plochami, cestami, chodníky i travním porostem
s minimálním převýšením;v části prostoru uliční zástavba s dvory a zákoutími
Ražení:
tradiční na SZL, kleštičkami do papírových průkazů; na kontrolních stanovištích
u nichž může dojít i přes strážení některých kontrol k jejich zcizení budou
pohozeny samolepky s číslem kontrolního stanoviště
Přihlášky: do úterý 4.3.2014 do 23:59 hodin s využitím systému ORIS (kalendář závodů si
rozšiřte o zobrazení lokálních závodů); ti co nemají přístup na tento IS mohou se
hlásit na e-mail:jurenik@volny.cz, výjimečně na můj mobil +420602785092
SMS zprávou (mapy se budou ve středu tisknout, dodržte proto termín!!!)
Stačí jméno a příjmení, kategorii, klub, případně zvláštní přání.
Startovky Hanka s Jirkou zveřejní do pátku do 20:00 hod na stránkách SK OB
Ostrava a MSKS spolu s pokyny a popisy kontrol v piktogramech. Tyto budou
k dispozici a odebrání v centru závodů, kategorie D i se slovním popisem.
Startovné: 40,-Kč (nová mapa)
Vyhlášení: po skončení závodu vyhlásíme první tři v každé kategorii, přičemž ocenění
obdrží diplom a sladkou cenu.
Těšíme se na Vaši účast v závodě! Za pořadatele všechny zve:
Josef Juřeník

