P O K Y N Y

pro účastníky závodu v TempO zařazeného do Českého rankingu v Trail-o
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VŠTJ Stavební fakulta Praha (FSP), Tretra Praha (TAP)
středa 4. 6. 2014
dětské hřiště v Květnové ulici na kraji Ďáblického háje,
50.141,14.475
v centru závodu 17:15 až 19:00
dodatečné přihlášky: Open 60 Kč, Junior zdarma
V centru závodu v místě prezentace a startu se nachází ukázkové
stanoviště. Nepřihlášení zájemci si zde mohou TempO vyzkoušet
zdarma, s instruktáží, s orientačním změřením času a s rozborem
správných řešení a poté se rozhodnout, zda se přihlásí k závodu.
Přihlášení závodníci mohou ukázkové stanoviště využít k rozcvičení
před startem.
Open, Junior (do HD20 včetně, 1994 a mladší)
Členitý s velkým množstvím terénních detailů (hliněné a kamenné
srázky, lomy, prohlubně). Dobře sjízdné cesty (35 % asfalt, 15 %
panelka, 50 % šotolina) s ojedinělými hůře sjízdnými úseky.
Prosíme závodníky, aby nabídli asistenci 5 přihlášeným vozíčkářům.
Jedná se zejména o úsek od startu k prvnímu stanovišti (1000 m s 30m
převýšením). V případě poskytnutí asistence na odbočkách ke
stanovištím absolvuje stanoviště nejprve asistent a teprve poté
vozíčkář.
Ládví, stav 2008, autor Jiří Mrázek, mapový klíč ISOM
úprava pro Trail-o Pavel Kurfürst, měřítko 1 : 4 000, ekv. 5 m
Mapa byla vytvořena s generalizací pro měřítko 1 : 7 500 a pouze
zvětšena do měřítka 1 : 4 000
6 stanovišť
Na každém stanovišti je šest lampionů (A-F) a řeší se čtyři úlohy v
časovém limitu 180 s. Deset sekund před vypršením limitu je závodník
na tuto skutečnost rozhodčím upozorněn. Za nesprávnou odpověď se k
dosaženému času připočítává penalizace 45 s.
Na stanovištích bude jeden časoměřič.
Jsou možné odpovědi Z (zero) pro všechny kategorie.
Závodník na startu obdrží plánek s vyznačenou trasou.
Je zakázáno se pohybovat mimo trasu. Na plánku jsou vyznačeny čekací
body jednotlivých stanovišť, kde je závodník povinen zastavit a
pokračovat až na vyzvání rozhodčího.
Směrová odchylka umístění lampionu do 135° a posun na správném
objektu menší než 3 m nejsou považovány za důvody k odpovědi Z.
1800 m, neznačená (postupujte podle plánku)
Startovní průkazy budou vydávány při prezentaci.
V ulicích v blízkosti centra bez pořadatelské služby.
žádné
čerpací stanice RobinOil a Agip u Vozovny Kobylisy, 3,5 km
V centru závodu. Volný, bez startovní listiny. Závodníci mohou
startovat v době 17:30-19:00.
Vzdálenost z centra 1000 m.
Výsledky budou zveřejňovány v cíli.
V cíli obdrží závodník ústřižek se svými odpověďmi a k nahlédnutí
správné odpovědi. Dodržujte pravidla fair play!
Podrobné mapové řešení (solution) nebude k dispozici v cíli, ale až
po skončení celého závodu v ORISu.
V centru, přibližně v 19:45 hodin
Jiří Kalousek (DKP), Bohuslav Hůlka (KVP), Ján Furucz (ZAK)
Ředitel, rozhodčí, stavitel
Pavel Kurfürst (FSP)
Oponent stavby trati
Magda Kurfürstová (FSP)
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2687, pakuo@email.cz,
728323038

