Vítejte na úvodním doprovodném závodu Pěkných prázdnin 2013

POKYNY K ZÁVODU

mikrosprint

sprint s falešnými kontrolami a labyrintem
Datum: Pátek 23. 8. 2013 mezi 14:00 – 19:00.
Shromaždiště: Kemp PP, rekreační středisko Palda, Rovensko pod Troskami, 50°31'39.686"N,
15°16'49.916"E

Pohled z kempu

Přihlášky, prezentace: od 13:30 v infostanu sprintu u prezentace PP, popisy kontrol na mapě
Start: volný start od 14:00 do 19:00. Start a cíl je přímo u prezentace v centru, startuje se oražením
startovací krabičky.
Kategorie a vklad:
Muži

1,8 km 60 m přev. 20 kontrol

30 Kč

Ženy

1,6 km 50 m přev. 20 kontrol

30 Kč

Děti do DH12 včetně

0,9 km 30 m přev. 13 kontrol

10 Kč

Mapa: Palda, měřítko 1:3000, ekvidistance 2 m, stav - zcela nová, sprintový mapový klíč ISSOM2007
(dodržujte symboly se zákazem překonávání – především ploty a privát). Autor T. Dlabaja

Terén: Kemp s chatkami, stany, hřištěm a okolní les s převýšením.
Doporučená obuv a oblečení: Jako na lesní OB – orientky bez hřebů či maratonky s dobrým vzorkem,
zakrytí dolních končetin. (trať je stavěná s citem, jen minimum škaredé přírody - ostružiny).
Systém ražení a popisy kontrol: SportIdent. Popisy kontrol pouze na mapě.
Systém závodu: Trať připomíná tradiční závod ve sprintu, ale v okolí většiny kontrol se nachází
falešné kontroly. Závodník běží bez kódů, na mapě má pouze popisy kontrol podle kterých musí určit
správnou kontrolu uprostřed kolečka v mapě. Za každou špatně oraženou kontrolu je penalizován 1
minutou navíc ke svému času v cíli. (je povinnost vždy orazit alespoň 1 kontrolu v kolečku čili
nevynechat žádnou kontrolu na trati).

Fialové křížky představují stojany kontrol v terénu. Všechny stojany jsou osazeny SI krabičkou a vypadají jako
správná kontrola. Pouze popis kontroly prozradí správnou a falešnou kontrolu.

Trať navíc obsahuje netradiční prvek – labyrint. Labyrint je postaven v lese pomocí plastových pásek
natažených mezi stromy. Páska je v mapě znázorněna symbolem nepřekonatelné zdi a je zakázáno ji
překonávat s trestem diskvalifikace (z povzdálí kontroluje rozhodčí). Labyrint obsahuje množství
falešných kontrol – čtěte pečlivě popisy!

Průměry koleček kontrol jsou v labyrintu o 20 % zmenšeny

Vyčítání čipů: Každý závodník je povinen vyčíst si čip bezprostředně po oražení cíle.
Uzavření 19:45. Časový limit 45 minut.
Vyhlášení výsledků: Na závěr PP v neděli 25.8. Oceněni budou nejrychlejší muž a žena a náhodně
vylosovaný závodník – poukázka k nákupu značky Icebug ve stánku u Kazboše v hodnotě 400 Kč.
Všechny děti budou oceněny již po doběhu v cíli.
Stavitel tratí: Tomáš Dlabaja
Hlavní rozhodčí: Daniel Wolf, R2

Pěkné prázdniny!

