LITOMĚŘICKÝ TULIPÁN 2015
POKYNY (zkrácené)
Datum a místo konání:
pátek 1. 5. 2015 Úštěk
Centrum:
dům kultury Úštěk
50° 35' 02.79" N, 14° 20' 33.30" E
Typ závodu:
etapový pěší denní orientační závod jednotlivců s pevným a volným pořadím kontrol
E1 – krátká trať, E2 – precision OB, E3 – městský sprint
Závodní kategorie: „normální“ Litoměřický tulipán: sdružené kategorie DH -14,18,21,35,50,H65-, + N
Místo a čas prezentace: pátek 1. 5. 2015 od 8:15 v Centru
Parkování:
na Mírovém náměstí v Úštěku
Vzdálenosti: E1: Centrum – start/cíl 1,1 km, -20 +40m (modré plastové fáborky), není možný příjezd auty
E2: Centrum – start/cíl 1,2 km +10 -20 m (žluté plastové fáborky), je možný příjezd auty
E3: Centrum – start/cíl 0 m
Omezení běžeckého oblečení a obutí: E1 doporučujeme zakrytí končetin
E3 nedoporučují se boty s hřeby
Boty s hřeby se nesmí používat ve vnitřním prostoru centra (start E3 !!)
Mapy:
E1: BUDINA 1 : 7 500, E 5m, stav IV/2015, autor P. Simr, A4
E2: CHMELAŘ 1 : 2 000, E 2m, stav III/2015, autor T. Babický, A4
E3: ÚŠTĚK
1 : 4 000, E 2m, stav III/2015, autor T. Babický, A4
zpracování map OCAD, tisk laser, papír 100g, mapy nebudou vodovzdorně upravené
Zakázané prostory: Vyznačeny v mapě, bude rozhodčí!!
Nebezpečné prostory a jiná nebezpečí:
E1: kameny, srázky - v případě mokra kluzké, místy podrost a jiné, pozor klíšťata!
E2: doporučuje se číst bedlivě popisy kontrol
E3: při závodě se závodníci pohybují po veřejných prostorách bez jakéhokoliv omezení dopravy
Doporučuje se být opatrní.
Čas 00 startu a způsob startu:
E1 9:20 – 10:00 E2 13:00 – 13:30 E3 15:30-16:00 průběžný a volný start - na startovací krabičku
Doporučuje se dostavit se na start nejpozději 10 min před koncem startu.
Mapy (a popisy) jsou označeny pro přehlednost pouze barevnými kódy: Černá, Červená, Modrá,
Bílá a Zelená.
Délky a typ tratí: Orientační délky tratí jsou uvedeny na www.
Všechny kategorie mají i více postupů s pevným pořadím dvou kontrol.
Závodník si volí sám, v jakém pořadí ten který postup s pevným pořadím kontrol absolvuje
(volná volba pořadí). U postupů s pevným pořadím kontrol je libovolný směr postupu.
Kontroly s pevným pořadím jsou vyznačeny v mapě spojením (bez šipky).
Vybavení kontrol: v E2 pouze malé lampiónky.
Popisy kontrol:
• v Centru pro jednotlivé E a kategorie
• E2: popisy kontrol jsou uvedeny bez kódů kontrol
Časový limit - čas uzavření cíle:
E1: 11:00
E2: 14:00
E3: 16:30
Cíl: Samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli neodebírají.
Hodnocení v E2: za každou chybějící kontrolu se připočítává + 5 min.
za každou kontrolu oraženou navíc se připočítává + 1 min
Vyhlášení vítězů: Cca v 17:00 celkové po sdružených kategoriích za 3E.
Doplňující informace:
Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.
První pomoc v centru.
Hlavní funkcionáři:
ředitel akce
Zuzana Bendová
Tomáš Babický
hlavní rozhodčí

Litoměřice 27. dubna 2015.

