
BorCup 2013 :: 2. závod 

„První pořádné prosincové píchání“ 
 
Datum:  neděle 1. prosince 2013 
Místo:  Parkoviště pod Valdštejnem, Turnov – Pelešany, GPS: 50°34'6.361"N, 15°9'57.301"E 
Šatny:  Pořadatel nezajišťuje, využijte vlastní vozy. 
Přihlášky: Do úterý 26. listopadu 2013, 23:59 přes přihláškový systém ORIS! Výjimečně na mail 

prihlasky(zavinac)tur.cz. Uveďte: jméno, příjmení, oddíl, zvolenou trať a číslo SI čipu. 
  Přihlášky po termínu pouze dle možností pořadatele do počtu volných map. 
Vklad:  30 Kč, jako příspěvek na mapu a energie, splatné na místě. Účastníci prvního závodu 

BorCupu 17.11.2013 a loňští a letošní pořadatelé žádný vklad neplatí! 
Start:  Intervalový, 00 = 10:00, startovní listiny budou zveřejněny na webu 
Tratě:  BorCup – 6,5 km, 350m, 2 varianty, platí pravidla BorCupu, počítá se do BorCupu 
  OPEN LONG – 5,7 km, příjemný delší middlík pro ty, kterým nejde o body do BorCupu 
  OPEN SHORT – 3,1 km, pro mladší a ty, co si nevěří na dlouhou, normální mapa 
Bor Cup: Náročný závod na zkrácené pro někoho možná klasické trati middlového typu. 
  Cílem je oběhnout celou trať ve stanoveném pořadí v co nejrychlejším čase. 

 Kdo nezvládne celou trať, musí odhadnout své síly a může vynechat i několik kontrol, 
avšak musí poté navázat a pokračovat v pořadí (tzn. si trať o nějaký „pytlík“ zkrátit). 
Minimální počet kontrol, které musí každý na trati opíchat, aby byl hodnocen, je 30. 
 Za každou chybějící kontrolu, bude závodníkovi přičtena penalizace 3 minuty 
k výslednému času. Za nedodržení pořadí kontrol bude disk. Čtěte čísla kontrol!  

Ražení:  SportIdent – Pro tratě BorCup a Long potřebujete čip verze 6, 10, 11 nebo SIAC1! 
Pořadatel nebude mít čipy navíc k dispozici, musíte si ho od někoho případně půjčit! 
Pokud se tak nestane, je možno razit klasicky do průkazky, kterou si „vyrobíte“ na kraj 
mapy a čipem razit povinně pouze start a cíl. Pokud si zaplníte kapacitu čipu před 
oražením cíle, nemůžete být hodnoceni. 

 SI 6 – čísla čipů 500,001 – 999,999 
 SI 10, 11, SIAC1 – čísla čipů 7,000,001 -  9, 999, 999 
Mapa: 1:10000 !!, ekv. 5m, 2012, pro tratě BorCup a OPEN Long tradičně zákeřně upravená 
Terén: Kopcovitý, traverzoidní a skalnatý. Dávejte obzvlášť pozor v případě sněhu a ledu. 
Upozornění: Závodí (nebo spíše trénuje) se na vlastní nebezpečí! 
Popisy: Pouze na mapě, rozdělené do několika sloupců. 
Předpis: Závodí se dle platných pravidel BorCupu: http://borcup.mypage.cz/ 
Výsledky: Po závodě na stránkách BorCupu a na ORISu. 
Pořadatelé: Dann a členové TUR 
 
Doprovodná akce: 
 
O-gala 2013: Ples všech orienťáků, lobáků, bikerů a trailařů. Sobota 30. 11. 2013, 20h, Turnov 
 Vyhlášení ankety, předání O-scarů, Kanci, ples, pívo, afterparty. 
 Přespání v tělocvičně zajištěno, ráno BorCup v doklusové vzdálenosti. 
 http://facebook.com/0gala, objednávky lístků přes systém ORIS 
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