Oddíl OB při TJ Lokomotiva Teplice
pořádá pro širokou veřejnost a příznivce orientačního běhu

2. závod seriálu

Běháme s mapou a buzolou
Termín:

Sobota, 24. června 2017

Provedení:

Jan Eiselt

Shromaždiště:

Osek – Osecký rybník (SV
okraj), cca 150 m od parkoviště,
GPS souřadnice 50.6209067N,
13.6872142E

Parkování:

na parkovišti u rybníka (do vyčerpání kapacity) – GPS souřadnice 50.6209289N,
13.6884392E, dále na přilehlých komunikacích (dbejte dopravních předpisů)

Prezentace:

na místě do 10.00 hod.

Mapa:

Salesiova výšina, 1:7 500, ekv.5m; stav jaro 2016 (není vodovzdorně upravena)

Systém ražení:

dlouhá trať – kombinace SportIdent (vlastní čip výhodou) a kleštěmi do průkazky,
ostatní tratě kleštěmi do papírové průkazky

Start:

start prvních závodníků (tzn. čas 00) v 10.30 hod., dále intervalově dle startovní
listiny dopředu nahlášených závodníků

Popisy kontrol:

Ve formě piktogramů na mapě, slovní popis k dispozici na shromaždišti.

Tratě:
Krátká (K)
Střední (S)
Dlouhá - ženy (DŽ)
Dlouhá – muži (DM)




Převýšení
40 m
90 m
155 m
175 m

Počet kontrol
7 kontrol
12 kontrol
21 kontrol
25 kontrol

Krátká – menší orientační náročnost - děti, rodiče s dětmi, příchozí (kategorie hoši HK,
dívky DK a děti s doprovodem HDR)
Střední – pokročilí a zdatnější příchozí (kategorie hoši HS a dívky DS)
Dlouhá – zkušení závodníci (kategorie muži HD a ženy DD)

Druh závodu:
Občerstvení:

Délka trati
1.500 m
3.500 m
5.700 m
6.800 m

závod s individuálním startem a povinným pořadím kontrol. Měří se čas a počet
nalezených kontrol.
po doběhu obdrží závodníci pití a oplatku.

Vyhlášení výsledků: ihned po skončení závodu a zpracování výsledků. Odměněni drobnými věcnými
cenami budou všichni účastníci dětských kategorií a první tři ve všech ostatních
kategoriích
Přihlášky:
do 21. 6. 2017 na e-mail: ltp@centrum.cz, případně jan.eiselt@gmail.com.
Oddíloví příslušníci přes klubový server Týmuj.cz - startovné se neplatí !!

Přijďte si vyzkoušet, zda jste tak přesní, jako Vaše GPS navigace!!!

