CENA STŘEDNÍ MORAVY 2013
ORIENTAČNÍ ZÁVOD NA INLINE BRUSLÍCH
Datum a čas : pátek 2.8.2013, od 10 do 12 hodin
Místo : Lipník nad Bečvou, parkoviště u přírodní rezervace Škrabalka na jihovýchodním
konci mostu přes Bečvu. GPS : 49°31'21.034"N, 17°35'37.153"E
Tratě a kategorie :
- Dívky Dlouhá – cca 4 km, Dívky Krátká – cca 1,8 km
- Hoši Dlouhá – cca 4 km, Hoši Krátká – cca 1,8 km

Mapa : speciální pro orientační sporty, dle mapového klíče pro MTBO, 1 : 5 000,
ekvidistance 2 metry, bude vodovzdorně upravena (v mapníku)
Způsob ražení kontrol : elektronický (SportIdent). Závodníkům nevlastnícím SI čip tento
zapůjčíme za poplatek 10,- Kč při prezentaci.
Způsob závodu : trať bez popisů kontrol a jejich čísel. V okolí správné kontroly (půjde
jednoznačně vyčíst z mapy) bude několik falešných kontrol. Za naražení falešné kontroly se
k dosaženému času připočítává 1 trestná minuta.
Start : přímo na shromaždišti, volný start (bez startovní listiny, dle pokynů startéra) v době
od 10.15 do 11.45
Cíl : přímo na shromaždišti
Občerstvení : v cíli pro každého voda (0,33 l) a musli tyčinka
Vklady : děti a mládež do 15 let – 20,- Kč
dospělí a mládež nad 15 let – 40,- Kč
Splatno v hotovosti přímo na místě.
Přihlášky :
a, emailem na adresu orienteering@geodetika.cz nejpozději do středy 31.8. 2013 (budete mít
100 % garantováno, že na vás vyjde mapa)
b, přímo na místě (mapa na vás snad taky vyjde )
Informace, dotazy : Dušan Vystavěl, orienteering@geodetika.cz, mob.tel. 602 730 417
Vyhlášení výsledků : vyhlášeni a odměněni drobnými cenami budou vždy tři nejlepší
v každé kategorii. Vyhlašování v cíli od cca 12 hodin

Důležitá upozornění :
1. Dbejte osobní bezpečnosti při pohybu na bruslích, provoz cyklistů
nebo ostatních bruslařů nebude nijak omezen.
2. Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
3. Každý závodník MUSÍ mít po celou dobu závodu na hlavě přilbu.
Všem závodníkům také výrazně doporučujeme chrániče loktů a
kolen.
4. V případě nepříznivého počasí a nezpůsobilé trasi si požřadatel
vyhrazuje právo posunout start, či závod úplně zrušit.

Správný směr a úspěšné zahájení Ceny střední
Moravy 2013 přejí pořadatelé z SKUP Olomouc a
SK Prostějov

