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Pokyny pro závodníky 2. závodu Slezské zimní ligy dne 4. prosince 2011
Vážení sportovní přátelé, vítáme Vás na 2. závodu Slezské zimní ligy
v orientačním běhu dne 4. prosince 2011“ S mapou běhá celá OSTRAVA !!! „
Název závodu
Shromaždiště
Datum konání
závodu
Parkování

: X.ročník závodu v orientačním běhu „ MIKULÁŠ 011 „
: ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, Klegova ulice 29,Ostrava- Hrabůvka
:
:

Převlékání

:

WC

:

Prezentace

:

Startovné
Popisy
Ražení

:
:
:

Start 00:00
:
Startovní interval:
Cíl
:
Výsledky
:
Terén
:

Délky tratí
Vyhodnocení
Občerstvení

:
:
:

Zdravotnictví

:

Ceny
Upozornění

:
:

Informace

:

4. prosince 2011 – neděle dopoledne
Na ulici Lukášové za Poliklinikou, dále za Finančním úřadem, vjezd
z ulice Horní od kruhového objezdu směr Opava, před Poliklinikouvjezd z ulice Dr. Martínka směr kruhový objezd a pak pěšky.
Na postavené kontroly se nekoukejte.
V šatnách školy. Každá skupina dostane svoji šatnu a klíče, kde si uložíte
své věci. Za odložené věci v šatně pořadatelé neručí. Po ukončení akce
klíče vrátíte pořadateli.
WC ženy budou v přízemí pavilonu „A“, muži v areálu tělocvičny.
prosím udržujte pořádek a čistotu.
8,50 – 9,50 v hale školy, škola otevřena od 8,00 hodin
Upozorňujeme, že musíme postavit po 9 hodině kontroly, proto
nepřicházejte na prezentaci až před svým startovním časem, ale do
9,50 hodin!!!
25.- Kč splatné u prezentace
V podobě piktogramů na lístečcích dle zvyklostí.Kategorie C a D i slovně
Do papírových průkazek. Vzhledem k tomu, že bude pršet tak průkaz
řádně obalte, aby bylo možno zkontrolovat ražení. Pokud průkaz
přelepíte izolepou, nechte volné kolonky cíl a celkem čas.
V 10,00 hodin v hale školy
Nejméně 2 minuty
V malé hale školy
Nebudou do odběhu posledních závodníků v kategorii vyvěšovány!
Asfalt, ulice , chodníky cesty, trávníky. Pozor! Přebíháte ulice, kde jezdí
auta a máte kontrolu v nákupním středisku. Obyčejní lidé mají přednost!
Auta mají přednost!“ Zákaz přelézání plotů při nábězích na kontrolu a
zpět !!!
Viz Informátor č. 1
Pravděpodobně ve 12,00 hodin + ,- dle kontroly ražení.
Bude možnost si zakoupit, čaj, kávu, možná i pivo, a drobné sladkosti.
Bude provedeno základní ošetření. Další si musíte zařídit sami dle
vlastní pojišťovny.
Diplom pro nejlepší a drobné až velmi drobné ceny.
Každý závodník běží na vlastní nebezpečí, ručí za svůj zdravotní stav.
Pokračuj!
zajfizas@seznam.cz
V Ostravě dne 28. listopadu 2011

