POKYNY
POŘADATEL: OOS SK Prostějov
DATUM: sobota 6. prosince 2014
CENTRUM: Základní škola, Slatinice
PARKOVÁNÍ : v obci Slatinice, přilehlá parkoviště, přilehlé ulice – dodržujte dopravní předpisy,
nestavějte auta před vjezdy !
DRUH ZÁVODU: sprint s překvapením
PROGRAM:
09:30 – 10:30 prezentace závodu
11:00 start 00
13:00 vyhlášení vítězů nejlepších 3. závodníků v každé kategorii
START HDR,P: tyto kategorie startují na startovní krabičku v libovolném čase od 0 do 40
VZDÁLENOSTI:
centrum závodu – parkování: 0-100 m
centrum závodu – start: 250 m
centrum závodu – cíl: 0 m
MAPA: Slatinice – měřítko 1:4000, interval vrstevnic: 2m, stav listopad 2014, mapoval: Josef Marduk
Mapa bude vodovzdorně upravena.
TERÉN:
rovinatý, vesnická zástavba, travnaté plochy (žactvo)
převážně rovinatý, vesnická zástavba, travnaté plochy, v části kopcovitý les (ostatní)
SYSTÉM RAŽENÍ: elektronický – SPORTident, použity malé lampiony (15x15 cm)!
SYSTÉM ZÁVODU: Dorostenecké, hlavní a veteránské kategorie mají v některých částech mírně
upravenou mapu (vymazané cesty, pouze vrstevnice) a zhruba ve 2/3 závodu mají zařazený Mikro –O.
Trať Mikro O se běží na speciální mapě v měřítku 1:500. Všechny tratě Mikro O mají 5 kontrol a
kontroly nemají popisy, ani kódová čísla ! Pro úspěch v závodě je potřeba precizně číst mapu.
Závodní mapu pro Micro O obdrží každý na startu závodu společně s hlavní mapou v jednom
mapníku. Na kontrole číslo 55 - pořadové číslo 15 (pro kategorie H18, H19, D19), pořadové číslo 14
(pro kategorii H35) a pořadové číslo 10 (pro kategorie D18, D35, H50) bude stát pořadatel, který

každého závodníka upozorní, že má obrátit mapu a vyrazit na trať MIcro O. V cíli Micto O závodník
orazí kontrolu číslo 56 a pokračuje dál podle původní mapy.
POPISY KONTROL: budou k dispozici v centru závodu
VÝSLEDKY: budou vyvěšovány v centru, celkové výsledky na webových stránkách
http://oris.orientacnisporty.cz
OBČERSTVENÍ: v cíli teplý čaj, možnost občerstvení v restauraci Na Figleně, v cukrárně U Veterána.
WC: v centru závodu
ZDRAV. SLUŽBA: závodníci se závodu zúčastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc
bude poskytována po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého
zdravotního zabezpečení.
UPOZORNĚNÍ:
1. kromě žákovských kategorii (DH 10,DH14, HDR, P) všichni závodníci přebíhají 2x hlavní silnici ve
Slatinicích (jednou na povinném úseku – bude řízeno pořadatelem, podruhé samovolně – dbejte
zvýšené opatrnosti)
2. Platí PŘÍSNY ZÁKAZ běhání přes fotbalová hřiště (hlavní i tréninková plocha). Obě hřiště jsou
vyznačena jako zakázané prostory v mapě, hlavní plocha bude označena i páskou v terénu.
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:
ředitel závodu Jiří Otrusina R2
hlavní rozhodčí Vojtěch Otruba
stavitel tratí Ondřej Vystavěl, Josef Kočí

ZÁVOD SE BĚŽÍ ZA PODPORY :
Lázní Slatinice, Základní a mateřské školy a Obce Slatinic.

