
IV. závod OBligy 2012/2013
I. ročník závodu v orienta čním sprintu

Bílovický kolá č

Rozpis závodu

Datum: neděle 10. března  2013

Pořadatel: SK Radiosport, oddíl ROB ve spolupráci se 
ZŠ Bílovice nad Svitavou

Shromaždišt ě: Základní škola v Bílovicích nad Svitavou (vstup ze školního 
dvora). Souřadnice: 49°14'42.519"N, 16°40'22.961"E

Kategorie : H, D, HDR, Příchozí

 Kategorie HDR je určena pro rodiče s dětmi. Kategorie 
Příchozí  je určena pro začátečníky. Účastníkům těchto 
kategorií bude na startu vše podrobně vysvětleno. 

Ceny: První 3 v kategorii H a D obdrží diplomy a vypečené ceny.
Kategorie HDR a Příchozí jsou kategorie nesoutěžní a pořadí 
v těchto kategoriích se nebude vyhlašovat. Ceny do soutěže 
věnovala bílovická pekárna Apelex s r.o.

Startovné: V řádném termínu přihlášek 20,- (splatné při prezenci). 
Dodatečné přihlášky se přijímají při prezenci podle možností 
pořadatele, a s výjimkou kategorie Příchozí  za dvojnásobný 
vklad.

Mapa: 1:5000, rozměr A4, mapový klíč ISSOM 2007

Přihlášky: Do středy 6.3.2013 prostřednictvím webového formuláře 
na adrese http://kolac.wz.cz  /prihlasky.php  
případně e-mailem na adresu matula.p [zaviná č]centrum.cz

Ražení: Elektronické SI pro kategorie H a D. Požadavek na zapůjčení 
čipu uveďte v přihlášce. Poplatek za půjčení čipu: 10,- Ztráta 
čipu: 800,-
Mechanické pro kategorie HDR a Příchozí .

Terén: Ulice s dlažbou, park podél Svitavy. Žádný podrost, žádné 
hustníky. Zákaz překonávání řeky, zákaz vstupu do zahrad a 
na soukromé pozemky označené v mapě.

Harmonogram : 13:15 - 13:45 prezence

14:00 start 00

15:30 vyhlášení výsledků

Parkování: Na návsi před nákupním střediskem 49°14'48.685"N, 
16°40'22.347"E. Zákaz parkování p řed školou a na školním 
dvoře.

Převlékání: Ve vyhrazených třídách. Respektujte prosím červenobílé 
pásky označující zákaz vstupu.

WC a mytí: WC v budově ZŠ. Sprchy společné.

Vzdálenosti: Shromaždiště - start do 50 m
Shromaždiště - start do 50 m

Upozorn ění: V pr ůběhu závodu nebude v obci omezena doprava. 
Závodníci startují na vlastní nebezpe čí.

Stavba tratí, ředitel závodu, hlavní rozhod čí: Petr a Lucie Matulovi

WWW: http://kolac.wz.cz


