Pokyny 3. závodu Bor Cupu 2017/2018
Kombinace pevného a volného pořadí kontrol
(červeně jsou vyznačeny změny oproti rozpisu)
Datum:

17.12.2017 (10.00 hod.)

Shromaždiště: Úštěk, ul. Rybniční, asfaltová plocha na severu rybníka Barvíř
(https://en.mapy.cz/s/2f1hZ)
Parkování:

Doporučuji ul. Vilová čtvrť, Rybniční, Sídliště pionýrů (pozor na dopravní značení)

Přihlášky:

Na e-mail mirovi@seznam.cz do 15.12.2017 do 7:00 hod. Přihláška bude potvrzena
do 24 hodin (pokud ne, dejte vědět na tel. 721259299) . V přihlášce uveďte jméno,
příjmení a klub. Pozdě a na místě přihlášení závodníci mohou běžet jen druhou část a
budou hodnoceni až za všemi závodníky, kteří dokončili obě části (nemusí platit
startovné – jsou bez mapy).

Startovné:

20 Kč (na tisk mapy a průkazek)

Prezentace:

Do 9:50 hod. na shromaždišti. Krátká rozprava od 9:50 hod. I když vše bude
vysvětleno v pokynech, které budou v pátek 15.12.2017 večer.

Start:

V místě shromaždiště od 10:00 hod. intervalový po dvojicích dle startovní listiny, která
bude v pátek 15.12.2017 večer. Startovní interval bude dle počtu startujících (30 s, či
1 min, či 2 min), tak aby poslední závodník vyběhl na trať pokud možno nejpozději do
cca 30 minut od prvního startujícího.Startovní interval jsou 2 minuty, vždy po dvou
lidech (jeden z modré a jeden z červené skupiny).

Cíl:

V místě startu

Mapa:

Ústěk v kostce – rozstříháme mapu, zamícháme a pak ji nějak slepíme - možné je
cokoli ;-)
Moc děkujeme Tomáši Babickému jako správci mapy za její zapůjčení k tomuto
závodu.

Terén:

Město (dlažba, asfalt, beton), parky (tráva, štěrk, bláto). Podmínky vylepší počasí
(překvapit může sníh, led, déšť …). Provoz je minimální, přesto pozor na vozidla.
Zákaz vstupu na hlavní silnici č. 15 Litoměřice-Česká Lípa (všechny kontroly jsou na
jih od této silnice a je nesmyslné na ni vůbec vstupovat)

Systém závodu:

Závod se skládá ze dvou částí:

a) Pevné pořadí kontrol – každý běží jednu ze dvou tratí (červená či modrá),
rozdělení bude dle došlých přihlášek (každý lichý přihlášený bude červená
skupina, každý sudý přihlášený modrá skupina). Tratě jsou protisměrné (tedy
stejně dlouhé jen se běží každá jiným směrem). Celkem lze očekávat 20-30
kontrol s delšími přeběhy (ať si trochu zaběháme). Celkem 22 kontrol. Doporučuji
si pamatovat rozmístění kontrol, bude se to hodit pro druhou část závodu.
b) Scorelauf s pamatováním kontrol – po splnění první části a sesbírání všech
předepsaných kontrol přiběhne závodník na místo startu, kde odkládá mapu a
průkazku s ražením a bere si další průkazku s deseti políčky. Tuto část závodu

absolvuje již bez mapy a cílem je v co nejkratším čase sesbírat jakýchkoliv 10
kontrol. Nakonec jsme dospěli k závěru, že 10 je asi moc, takže dle počasí počet
snížíme a sdělíme při rozpravě před závodem. Ti, co si pamatují umístění kontrol
z předchozí části, mají výhodu a mohou běžet přímo. Ostatní mohou využít
k nahlédnutí mapy s rozmístěním všech kontrol umístěné na startu. K těmto
mapám se mohou během druhé části závodu opakovaně vracet.
Po doběhu do cíle po druhé části se odevzdává kartička a hlásí se startovní číslo nebo
jméno, které bude zapsáno na průkazku včetně času. Obě kartičky zůstávají
pořadatelům, mapa se vrací závodníkům.
Kontrola:

Na každé kontrole je papír A4 vložený ve fólii a přivázaný k nějakému objektu. V horní
části je uvedeno číslo kontroly (černou barvou). Zároveň se na každé kontrole nachází
fix, kterým se do průkazky označí návštěva kontroly.
Vlevo dole je červenou barvou uvedena další kontrola pro červenou skupinu (tzn. kam
má dále běžet), modré číslo červenou skupinu nezajímá. To je určeno pouze pro
modrou skupinu (tu zase nezajímá červené číslo).
Z obrázku nahoře je tedy zřejmé, že se jedná o kontrolu č. 23 a že červená skupina
pokračuje na kontrolu číslo 4, a modrá skupina běží na kontrolu číslo 5.
Ražení:

Na průkazky – na každé kontrole je zavěšený fix s jinou barvou. Je potřeba značit
kontroly v takovém pořadí do průkazky, v jakém je naleznete. Tzn. první kontrolu v
pořadí zaznamenat do prvního políčka, druhou kontrolu do druhého políčka atd. Do
políčka stačí udělat fixou čáru, vlnovku, apod.

Hodnocení:

Vítězem bude ten, kdo správně sesbírá všechny kontroly v nejkratším čase. Jinak
rozhoduje počet dosažených bodů a dále pak až čas.

Protesty:

Na místě, či lze posílat na mail: mirovi@seznam.cz do 20.12.2017.

Na vaši účast se těší a příjemnou zábavu přejí
Miroslav Duda a Michal Forejt

