ROZPIS
REGULAMIN
7. Kolo Slezské zimní ligy v OB 2017 Klimkovická Mozaika
7. Runda Śląskiej Zimowej Ligi BnO 2017 Klimkovická Mozaika

Partner akce

Termín, místo a forma závodů: 11.02.2017 sobota, Klimkovice, pro kat. A a B dvoukolový závod (sprint + krátká trať), pro
ostatní městský sprint s pevným pořadím kontrol.
Termin, miejsce i forma zawodów: 11.02.2017 sobota, Klimkovice, dla kat. A i B sprint i middle, dla kat. C i P sprinterski bieg
na orientację z obowiązkową kolejnością punktów kontrolnych.
Pořadatel: SKOB Ostrava, V-tým a kamarádi.
Organizatorzy: SKOB Ostrava, zespół-V i przyjaciele

Mapa A, B, C a P

Shromaždiště a prezentace: Klimkovice, Komenského 112, prezentace od 9:00
do 10:15
Centrum zawodów / Sekretariat: Klimkovice, Komenského 112, biuro
czynne od 9:00 do 10:15
49.7852700N, 18.1338617E
/mapy.cz/zakladni?x=18.1345965&y=49.7854275&z=18&source=addr&id=9874157
Mapa 2. kolo A, B
Parkování: Klimkovice, u kostela, Náměstí a ulice Komenského
Parkingi: Klimkovice Rynek i ul.Komenského
Mapa: měřítko 1:4000 (ISSOM2007) nový prostor, autor Tomáš Vavřík 2017.
Mapa: skala 1:4000 (ISSOM 2007), nowa, aut. Tomáš Vavřík 2017
Mapa pro druhou půlku A a B 1 : 7500 mozaika z podkladových map

Mapa na drugą część trasy w kategoriach A i B 1: 7500 mozaika map podstawovych
Terén rozmanitý, dobře průběžný.
Teren urozmaicony i bardzo dobrze przebieżny.
Kategorie a startovné: DA (ženy), HA (muži) pro zkušené výkonnostní běžce 2,7km+2.8km, DB a HB středně těžká trať
1,9 km+ 2,0 km, DC a HC pro začátečníky 1,5km, P 1.3km snadná trať pro nováčky a rodiče s dětmi. Startovné pro kategorie
A, B je 50,-Kč, pro C a P 20,-Kč. V případě skupiny v P za celou skupinu.
Kategorie i opłaty startowe: DA (kobiety), HA (mężczyźni) - wymagająca, dł. ok. 2,7+2,8km, DB (kobiety), HB (mężczyźni) średniotrudna, dł. ok. 1,9+1,9 km, DC (kobiety), HC (mężczyźni) - łatwa, dla dzieci i początkujących startujących
indywidualnie, ok. 1,5 km, P (lub w grupách, rodzinna z dzieckiem) - bardzo łatwa, krótka, dł. ok. 1,3 km. Opłata startowa
wynosi kat. HA,DA, HB,DB 50,-Kč, w kategorii C i P 20,-Kč (za całą ekipę P).
Přihlášky: prostřednictvím ORIS nebo e-mail na adresu mozaika-ob@seznam.cz
Termín přihlášek je do 07.02.2017. V přihlášce prosíme uvést jméno, příjmení, kategorie a klub nebo město. Po termínu
dohlášky jen podle možností pořadatele.
Zgłoszenia: Przez ORIS lub drogą mailową na adres: mozaika-ob@seznam.cz. Termín zgłoszeń: do 07.02.2017r., po terminie
zgłoszenia tylko w przypadku posiadania wolnych materiałów startowych. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko,
kategorię i miejscowość (klub).
Ražení: průchod kontrolou bude kleštičkami do průkazu. Na kontrolách budou malé tréninkové lampiony.
Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych: perforatorami do papierowych kart startowych. Na punktach
kontrolnych dodatkowo małe treningowe lampiony.
Popisy kontrol: Na mapách.
Opisy punktów kontrolnych: Na mapach.
Start: první závodníci 10.30 start 00 – konec závodu asi v 13:00.
Start: pierwszych zawodników: od 10:30 - interwałowo. Zakończenie zawodów: ok.13:00.
Pokyny pro závodníky nebudeme vydávat. Pokud to bude nutné, vše bude na stránkách Zimní ligy nejpozději 24 hodin
předem. Prosíme, zachovejte čistotu a pořádek a při parkování buďte ohleduplní.
Nie planuje się publikacji komunikatu technicznego. Jeśli jednak zajdą okoliczności, o których trzeba będzie koniecznie
poinformować zawodników, taki komunikat zostanie opublikowany najpóźniej na 24g. przed zawodami. Prosimy o
zachowanie czystości w centrum zawodów.
Pro nováčky a zájemce o náš sport provedeme krátkou
instruktáž a budou jim k dispozici zkušení závodníci z řad
členů SKOB Ostrava.

