ROZPIS
VI. závod Zimní ligy Hanácké oblasti Okolo sněhuláka
„Mistrovství Zimní ligy HO na dlouhé trati“

Datum:
Pořadatel:
Centrum:

Sobota 20. prosince 2014
SK UP Olomouc
Olomouc – Radíkov, Rekreační středisko Radíkov (chata Pod věží),
GPS: 49°38'29.622"N, 17°22'7.407"E, http://www.mapy.cz/s/88AJ
Start:
00 = 11:00
Prezentace:
Do 10:30 v centru závodu
Vzdálenosti:
shromaždiště – start: cca 500m
shromaždiště – cíl: cca 200m
Kategorie:
D10, D14, D18, D19L, D35,
H10, H14, H18, H19L, H35, H50,
HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí)
Tratě:
kategorie HD19 L běží závod jako Mistrovství Zimní ligy HO na dlouhé trati. Délka tomu bude
odpovídat (H19L – cca 14 km, D19L – cca 10km) ostatní kategorie mají délky tratě obvyklé na
Zimní lize. Závodníkům kategorie HD19, kteří nebudou chtít běžet dlouhou trať, bude
umožněn start v kategorii HD35.
Ražení:
Elektronické, SPORTident
Přihlášky:
Do čtvrtka 18. prosince 2014 přes přihláškový systém ORIS.
POZOR – v kalendáři závodů naleznete závody Zimní ligy až po kliknutí na „Zobrazit včetně
lokálních závodů“
Výjimečně lze poslat přihlášku mailem na adresu: smicka@seznam.cz
Dohlášky na místě omezeně (do počtu vytištěných map).
Vklady:
V řádném termínu kategorie DH10, DH14, HDR a P – 20,-Kč, ostatní kategorie – 30,-Kč.
Přihlášení po termínu nebo na místě - kategorie DH10, DH14, HDR a P – 30,-Kč, ostatní
kategorie – 40,-Kč.
Způsob platby: V hotovosti u prezentace
Mapa:
Okolo sněhuláka, měřítko: 1 : 7500/1:10 000, interval vrstevnic: 5 m, mapa bude
vodovzdorně upravena, stav 2013 (mapa pro dlouhou trať byla vytvořena v rozmezí let
1999-2013 + drobné korekce podle ortofoto 11/2014).
Terén:
Terén mírně zvlněný až kopcovitý, smíšený les různé průchodnosti s náhodným výskytem
kontrol
Vyhlášení:
Vyhlášení vítězů předpokládáme od 14:00. V dětských kategoriích první tři, v ostatních
kategoriích pouze vítěz.
Občerstvení: V cíli čaj, Restaurace – chata pod věží nabízí klasické občerstvení (pivo, limo, rum, polévka, …)
Informace:
kopecky@ueb.cas.cz
Funkcionáři: Ředitel závodu:
David Kopecký
Hlavní rozhodčí:
Eva Horčičková
Stavitel tratí:
Robert Binar
Na Vaši účast se těší pořadatelé z klubu SK UP Olomouc

