ROZPIS
měřený trénink na klasické trati v rádiovém orientačním běhu
Termín, místo konání: neděle 27. 5. 2018, Brno-Žebětín, ulice U hájovny nahoře (49°12'17" N, 16°28'39" E)
Časový rozvrh:

do 15:45
příjezd (dorazíte-li později, dejte raději vědět)
16:00
start závodu 144 MHz
Pořadatel, stavitel tratí: Petr Hrouda
Mapa: Pohádka máje 2015, 1 : 15 000, E 5 m, A4, stav 2015
(bez zakreslených změn; nové paseky, oplocenky, cesty apod. jsou mimo místa kontrol).
Trať: 144 MHz, klasická trať.

Limit: 120 minut.

Ražení: průkazy + kleště.

Kategorie: D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50, M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50. Není vypisována
kategorie linie, děti a začátečníci mohou absolvovat trať s doprovodem (bude uvedeno ve výsledcích).
Startovní kolečko 500 m pro všechny kategorie.
Doprava: Vozem do Žebětína, ulicí Ríšovou a U hájovny až nahoru do ohybu ulice (viz plánek). Pozor, ulice
U hájovny je úzká s prudkým stoupáním. Autobus MHD: linka 52 na zastávku Ríšova (v neděli jezdí
v intervalu 20 minut), odtud do kopce ulicí U hájovny (viz plánek, asi 10 minut chůze).

Shromaždiště: plácek na kraji lesa, bez přístřeší. Start i cíl v místě.
Parametry tratí:
D12, M12
2,70 km
D14, M14, D16
3,50 km
M16, M19
5,85 km

140 m
190 m
320 m

3,5,M
3,4,5,M
1,2,3,5,M

D19, D20
M20, M40, M50
D35, D50

5,05 km
6,20 km
4,65 km

250 m
325 m
265 m

1,3,4,5,M
1,2,3,4,5,M
2,3,4,5,M

Přihlášky: do čtvrtka 24. 5. na adresu Petra Hroudy: svata@sci.muni.cz; později už jen tel./SMS 607534211.
V přihlášce sdělte i případné požadavky na brzký/pozdější start.
Podrobnější informace (upřesňující informace k organizaci tréninku, příp. startovní listina) budou oznámeny
v pokynech, zaslaných přihlášeným účastníkům 1–2 dny před tréninkem.
Poznámka: Jde o měřený trénink pořádaný pro zájemce, každý startuje na vlastní odpovědnost. Vytáhněte ze
skříně staré triko a nechte doma dres vyjadřující příslušnost k jakémukoli oddílu, neřkuli národnímu týmu.

