
                             BORcup + PZL 2015 
                                       POKYNY  
                                          
Datum a místo konání:   neděle  8. 2. 2015     Terezín   
Centrum:         Sokolovna Terezín                   50° 30' 29.93" N,  14° 08' 46.28" E    
Typ akce:                 pěší denní orientační trénink jednotlivců s měřením času, s volným pořadím kontrol 
Závodní kategorie:          DH/BC DH/PZL + OPEN 
Místo a čas prezentace:  od 9:45 do 10:50 v Centru 
Startovné:     se neplatí, ale museli jsme tisk map zadat, bude se za jednu každou mapu vybírat Kč 40,- 
Parkování:            neorganizované - v přilehlých ulicích  
Vzdálenosti:         centrum –  start – cíl:  0 m 
Omezení běžeckého oblečení a obutí:  není, podle povětrnostních podmínek, za mokra to klouže 
                                                                pozor na místy velmi zarputilé ostružiny a jiné trnovníky 
Mapa:   TEREZÍN 1 : 5 000, stav I-IV/2013 – mírně aktualizovaná, autoři Novák, Babický, A3, nefoliovaná 
               (mapováno pro měřítko 1 : 4 000, zmenšeno) 
Kontroly:   klasické stojany s lampiónem a kleštěmi, kódy na kontrolách nemají význam 
Zakázané a nebezpečné prostory: vyznačeny v mapě, koně a kozy se vyskytují v tomto čase minimálně 
Jiná nebezpečí: 
      V průběhu tréninku se účastníci pohybují po veřejných prostorách města bez omezení dopravy !! 
      Účastníci se mohou pohybovat po i v podzemních chodbách opevnění, maximální opatrnost !! 
      Dva roky, povodně, další urbanistické práce mají za důsledek, že mapa ne vždy odpovídá skutečnosti. 
      Ne každý v mapě vyznačený podzemní průchod musí být průchodný (bez světel) ! 
Terén:   různorodý – golfové hřiště, zabušený les, lesopark, park, město, opevnění 
               podložka: v městě - asfalt, beton dlažba (asi 40%), jinde měkká podložka - tráva, podrost 
Způsob ražení:  
      start a cíl:  na SI,    
      kontroly:   kleštěmi do průkazky –razí se do políček podle čísla K na mapě (ne podle kódů na K !!) 
      průkazka:  má atypický rozměr, razí se ze všech stran, dá se přehnout, doporučuje se průkazku podlepit 
                        špatné ražení: R políčka, v cíli je nutné dovyznačit, za kterou kontrolu bylo náhradní ražení 
                        každý si do průkazky vypíše čitelně své jméno, kategorii i číslo SI 
Čas 00 startu a způsob startu:   10:00 – 10:59 průběžný, volný, samoobslužný na startovací krabičku 
                                                                             je možný start i na stopky (bez SI) 
Způsob hodnocení:  v limitu do 70 min: počet správně oražených K - počet prémiových K - pak čas 
                                   přes limit: na konci výsledků - počet správně oražených kontrol a pak čas 
                                   po uzávěrce cíle: nehodnoceno 
Prémiové kontroly:  na mapě vyznačeny zeleným kroužkem 
Délka tratě:               všechny kontroly 12 km „optimálním“ pořadím a vzdušnou čárou 
Popisy kontrol:         popis všech kontrol, v piktogramech v centru 
                           v picto použit zvláštní symbol:   roh zdi (v podzemí)    
Časový limit / čas uzavření cíle:    70 min / 12:15 
Cíl:                         samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli neodebírají 
Výsledky:               na oblíbených www BC a PZL 
Doplňující informace:   V prostoru centra je WC i možnost převlékání na podlaze. 
                                         Do sokolovny je zákaz vstupu ve venkovní běžecké obuvi. 

                             Účast na vlastní nebezpečí. 
                             Ukázky map jsou na www a budou i v centru. I tyto mapy lze pro trénink využít. 

 
Hlavní připravovatel:  Tomáš Babický a další členi KrOB při DDM Rozmarýn Litoměřice 
 
Litoměřice  29. ledna  2015. 
 


