Sprintový pohár o cenu města Štramberka
________________________________________________________________________
Pořadatel:

OOS SK Prostějov ve spoluprácí s oddílem SK OB Ostrava

Datum:

sobota 18.5.2013

Centrum:

Štramberk, areál staré školy v těsné blízkosti Náměstí

Přihlášky:

do středy 15.5. do 23.59 (1.termín)
do čtvrtka 16.5. do 10.00 (2.termín) nejlépe v přihlašovacím systému ORIS, případně emailem na adresu hlava@iresta.cz .Přihlášku emailem považujte za doručenou až po
obdržení odpovědi

Prezentace: v centru závodu žebříčku B – Morava v kempu „U Kateřiny“ od 15.00 do 17.00,
v centru závodu (cílovém prostoru) od 17.10 do 17.50
Start 00:

v 18:00

Kategorie :

nominační DM, HM – roč.nar. 2000 – 2001, DS,HS – roč.nar. 1998 - 1999
veřejné HDR, H18, H21, H35, H50, D18, D21, D35, D50

Platby:

kategorie HDR, DM, HM, DS, HS – 20 Kč
ostatní kategorie – 40 Kč

Vzdálenosti: start 700 m, značeno modrobílými fáborky. Cesta na start vede frekventovanou cestou,
provoz nebude omezen – dbejte osobní bezpečnosti !
Ražení :

elektronické SportIdent.

Mapa:

Štramberk, 1 : 4 000, E = 2,5 m, stav jaro 2013, mapoval Josef Marduk, rozměr A4, mapa
bude vodovzdorně upravena

Terén :

kopcovitý, částečně les (40%), částečně městská zástavba (60%)

Funkcionáři : ředitel – Dušan Vystavěl
hlavní rozhodčí – Jindřich Smička, R1
stavitel tratí – Josef Juřeník, Dušan Vystavěl
Vyhlášení výsledků: předpokládané vyhlášení výsledků v 19.30 hodin. 3 nejlepší závodníci v dětských
kategoriích budou odměněni, vítězové kategorií DM, HM, DS, HS, D21 a H21 obdrží cenu
Města Štramberka.
Upozornění: 1. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze
svého zdravotního pojištění
2. Parkování v samotném městě Štramberku je velmi komplikované, žádáme tedy
všechny účastníky, aby nejezdili vlastními auty do centra. Pro všechny přihlášené
bude ZDARMA zajištěna kyvadlová autobusová doprava z kempu „ U Kateřiny“ do
centra závodu (města)
Informace:

případné doplňkové informace poskytne Dušan Vystavel, orienteering@geodetika.cz

Závod probíhá za výrazné podpory Města Štramberk
Přijďte se proběhnou podle mapy v nádherném historickém městě, v místech kde žili
už i neandrtálští lidé !!!
V Prostějově, V Ostravě dne 7.5.2013
Za MOV Josef Juřeník, za JPV Dušan Vystavěl

