P O K Y N Y

pro účastníky závodu Mrazivé tempO
Pořadatel:
Datum:
Centrum závodu:
Prezentace:

Kategorie:
Terén:
Mapa:
Stanoviště:

Pravidla:

Zero tolerance:
Trať:
Závodní prostor:

Průkazy:
Parkování:
Občerstvení:
WC:
Start:
Cíl:
Výsledky,
řešení:
Rychlostní
vozíčkářský
závod:
Vyhlášení:
Jury:
Funkcionáři
závodu:

Stavební fakulta Praha (FSP)
sobota 27. 2. 2016
park u Chodovské tvrze
v centru závodu 9:15 až 10:45
dodatečné přihlášky: 50 Kč (nezvýšené startovné)
V centru závodu v místě prezentace a startu se nachází ukázkové
stanoviště. Všichni (i 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.
Elita, Open
Parkový, mírně zvlněný s malým množstvím porostových detailů
(stromky, keře). Dobře sjízdné cesty (asfalt, tvrdá parková
šotolina). Trať je sjízdná na vozíku bez doprovodu.
Chodovská tvrz 1 : 2 000, ekv. 1 m, stav 2015, mapový klíč ISSOM,
mapoval Jan Mrázek
5 stanovišť
Na každém stanovišti je šest lampionů (A-F) a řeší se 5 úloh v
časovém limitu 150 s. Dvacet sekund před vypršením limitu je
závodník na tuto skutečnost rozhodčím upozorněn. Za nesprávnou
odpověď se k dosaženému času připočítává penalizace 30 s.
Na stanovištích bude jeden časoměřič.
Jsou možné odpovědi Z (zero) pro všechny kategorie.
Závodník je na trati mezi stanovišti navigován rozhodčími.
Je zakázáno se pohybovat mimo trasu. Na čekacích místech
jednotlivých stanovišť je závodník povinen zastavit a pokračovat až
na vyzvání rozhodčího.
Směrová odchylka umístění lampionu do 135° kolem bodového objektu a
posun na správném objektu menší než 3 m nejsou považovány za důvody
k odpovědi Z.
700 m, neznačená
Podmínkou zařazení do kategorie Elita (do Rankingu) je nenarušení
závodního prostoru před startem. Závodníci kategorie elita musí
nejdříve absolvovat tempO a teprve potom závod PZL resp. rychlostní
vozíčkářský orientační závod. Změna oproti rozpisu: Povolený je
příchod do centra závodu nejen Donovalskou ulicí, kolem školky, ale
i od Chodovské tvrze (zde plánované stanoviště bylo přesunuto).
Jediný zakázaný příchod je od severu od ulice Mírového hnutí.
Startovní průkazy budou vydávány při prezentaci. Startovní průkazy
slouží jako pojistka elektronického záznamu.
V ulicích v blízkosti centra bez pořadatelské služby.
žádné
Mobilní (bariérové) v centru. Bezbariérové: čerpací stanice v okolí
a OC Chodov.
V centru závodu. Volný, bez startovní listiny. Závodníci mohou
startovat v době 9:30-11:00.
V centru závodu.
Výsledky budou zveřejněny v cíli po ukončení závodu.
Podrobné mapové řešení (solution) bude zveřejněno po startu
posledního závodníka.
Bude připravena trať orientačního závodu (2,5 km, 9 kontrol, formou
„paměťáku“ – na každé kontrole je mapa s umístěním další kontroly).
Přihlášky na místě, startovné zdarma.
V centru, přibližně v 11:30. První tři závodníci v tempO (zvlášť
junioři a zvlášť dospělí bez rozdílu kategorií Elita vs. Open) a
vítěz vozíčkářského orienťáku obdrží drobnou cenu.
Jana Kosťová (KVP), Miroslav Šimek (LME), Jiří Fišer (LME)
Ředitel, rozhodčí, stavitel
Pavel Kurfürst (FSP)
Oponent stavby trati
Magda Kurfürstová (FSP)

