Pokyny k závodu
Běh na Posluchov 2021
14.08.2021, Svatý Kopeček

34. rocník

Před závodem
Centrum závodů: ZŠ a MŠ Dvorského, Svatý Kopeček u Olomouce (vstup z ulice
_________________..Holubova)
Převlékání:
Závodníci mají možnost využít šatny ZŠ a MŠ Dvorského.
SPORTident čip
Způsob nošení: Čip upevněte na prst pomocí pásku u čipu.
Použití: __________1.V prostoru startu bude k dispozici testovací jednotka ,,check,, _____________
kde si můžete vyzkoušet jak jednotka SI funguje.
_.2.Na startu se nic nerazí – čas se počítá od startovního výstřelu
_.3.Na obrátce (2,5 km a 5 km), se razí jednotka SI, která slouží jako
________________.. ..důkaz průběhu a zároveň vám změří mezičas na průběhu.
_.4.V cíli se razí cílová jednotka, která ukončuje závod a měření.
_.5.Po doběhu nezapomeňte přijít zpět na prezentaci, kde si čip
________________. ...,,vyčtete,, - zařadíte se do výsledkové listiny a zároveň obdržíte svůj
__________________ ..výsledek ( i s mezičasem). Nezapomeňte půjčený čip na prezentaci
________________... .vrátit! Vyčítání čipu platí i pro závodníky, kteří závod nedokončí.

ukázka ražení SI jednotky

Obuv:

_.Pro závod doporučujeme silniční boty, 90% trati je po asfaltu.
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Start: __________....Rozprava o trati 10:55, start 11:00
Trať:
trať bude v místech křížení s ostatními lesními cesty značena
__________________.vodorovným značením. V centru závodů bude k dispozici plán
_______________......tratě. Interaktivní mapa je k dispozici na webových stránkách.

Pravidla:_______... Závodí se dle platných pravidel pro silniční běhy. Každý závodník
________________....odpovídá za svůj zdravotní stav a startuje na vlastní nebezpečí!
Po závodě
Výsledky: ______....Výsledky budou vyvěšeny v centru závodů. Oﬁciální výsledky pak
..................... .........najdete na webu sk.hanaorienteering.cz a liga100.cz
Občerstvení:
..Po doběhu bude pro závodníky připraven nápoj a lehké občerstvení.
Vyhlášení vítězů:. Cca ve 12:30. Vyhlašujeme 3 nejrychlejší závodníky všech
________________....vypsaných kategorií.

e

nc

k

je
Há
ova

lub

Ho

34. rocník

nám. Sadové

va
ubo

l

Ho

Bazilika navštívení
Panny Marie

o
éh
sk

or

Dv

mapa konání závodu

ho

rské

Dvo

autobus 11

Ostatní info
Pořadatel:____......Park World Tour Olomouc z.s.
10 km MUŽI 5 do 39 let
Kategorie:____...... MUŽI 10 do 39 let
10 km ŽENY 5 do 39 let
ŽENY 10 do 39 let
VETERÁNI 10 od 40 let 10 km VETERÁNKY 5 od 40 let

5 km
5 km
5 km

