
POKYNY
19. ročník tradičního otevřeného závodu, přebory menších

oddílů Jihomoravské oblasti

“RBK cup open 2017“
 
Pořadatel: TJ Spartak 1.brněnská (PBK)

Datum: neděle 5. listopadu 2017
 
Shromaždiště: Bukovinka, kulturní dům - zezadu 49.293 N,16.8039 E
                        Parkování v Bukovince kolem cest, dbejte pokynů pořadatelů, pokud tam nějací budou. 

Neparkujte u vjezdů a na soukromých pozemcích.
                        V základně bude WC a mytí a možná i nějaké přístřeší velkosti od maringotky po sál. 

Sami nevíme, co bude k dispozici po sobotním rockovém koncertě a v jakém stavu.

Kategorie: A = muži
B = ženy, veteránky, veteráni
C = žactvo, začátečníci
D = mini závod pro nejmenší  
Vklad cca 30 Kč pro včas přihlášené.

 
Typ závodu:  Tradiční dvouetapový. 1.etapa krátký až středně dlouhý závod s volným pořadím kontrol 

pro kategorie A,B.
                       2.etapa průběžné pokračování po tratích s pevným pořadím kontrol.

Kategorie C,D poběží jednu etapu s intervalovým startem.                            
 
Ražení:  Ruční, kleštičkami do mapy. Popisy kontrol jsou pro 2.etapy A,B natištěny v mapě, pro 

ostatní 1.E AB a C, D v centru.
 Čip si můžete vzít s sebou, ale bude vám fakt k ničemu.

Organizace závodu:
Kategorie A,B odstartují 1. etapu hromadně, závodníci budou na start do  mělkého 
rovného lesa odvedeni závodčím, start není vyznačen na mapě. Jedná se o scorelauf, 
závodníci volí libovolné pořadí kontrol.  Kategorie A musí orazit všech 12 kontrol, v 
kategorii B mohou orazit pouze 10 libovolných kontrol všechny ženy a veteráni ročníku 
narození 1960 a starší.
Na mapě je vyznačen cíl, zde si závodníci odeberou mapu pro 2. etapu, ta je již klasická 
s pevným pořadím. Start 2. etapy je shodný s cílem první etapy. 
Pro kategorii C a D je klasický závod s intervalovým startem a pevným  pořadím kontrol. 

Start kategorie A,B je vzdálen od centra 1056 metrů, start kategorie C a D 375 metrů od 
centra. Cíl je v v centru závodu.

                       Startovní listina vyvěšena v centru a na webu.

Kontroly: Kontroly v lese jsou označeny pouze lampiony různé velikosti s kleštičkami,  bez stojanů.

Startovní čísla a hlášení v cíli:
Každý závodník s sebou ponese startovní číslo. Povaha a prestiž závodu k tomu vybízí. 
Startovní číslo si bude muset pamatovat, současně bude i každá mapa označena 
startovním číslem. Kategorie A a B si při výměně mapy vezmou stejná startovní čísla map
pro druhé kolo.
V cíli každý nahlásí startovní číslo. Pořadatelé pak přiřadí vždy startovní číslo ke jménu. 
Pokud se tak nestane, hrozí totální chaos ve výsledcích  závodu. Podle čísel budou mapy 
kontrolovány (ražení) a pak vráceny mapy 1. kola těm, kteří druhé kolo zdárně doběhnou.



 
Mapy:             1.etapa A,B - OBOUSTRANNÝ HUSTNÍK, 1:7500, formát A5
                       2.etapa A,B – MOZAIKOVÝ HUSTNÍK, 1:10000, formát A4
                       C,D – KRÁSNÝ HUSTNÍK, 1:10000, formát A5

Jak byly mapy připravovány včas a s dostatečným předstihem, tak byl čas vymyslet, které
značky vymažeme, které vyměníme, čím překryjeme složité pasáže mapy a co 
převrátíme. Platí pouze pro 2. etapu.
Mapy jsou natištěny na vodě-odolném a pádu neodolném papíře. Prasiči, pokud budou 
moc padat a rýt zem mapou, tak na mapa pak nic neuvidí.  

 
Terén: Kopcovitý, rovný, hustníkový, místy zamlžený a studený s občasným podrostem.

Pozor na malé stromečky, neběhejte přes čerstvě osázené paseky.

Časový rozvrh: 
10.00 - 11.00 prezentace

 11.15  odchod kategorií A a B na srart
 11.30  hromadný start 1.etapy,  2.etapa průběžně navazuje
 11.30  zahájení startu kategorií C,D

cca 14.00 ukončení závodu, vyhlášení výsledků
cca od 14:15 pokračování směrem hospoda na kačenu

Občerstvení:  Po doběhu teplý čaj. K dispozici je také vedlejší restaurace v Penzionu Rakovec.

Počasí a teplota v Bukovince:
10:00 7,8 °C  - slunečno
11:00 9,0 °C – zataženo
12:00 10,2 °C – oblačnost
13:00 11,2 °C – oblačnost
14:00 11,5 °C – oblačnost

Parametry tratí:

A – 1.E 2,6 km, 55 m nahoru, 12 kontrol
A – 2.E 4,3 km, 150 m nahoru, 13 kontrol
B – 1.E 1,9 km, 25 m nahoru, 10 kontrol
B – 2.E 3,4 km, 105 m nahoru, 11 kontrol
C 2,6 km, 45 m nahoru, 9 kontrol
D 1,4 km, 15 m nahoru, 5 kontrol

Správný směr, klidnou hlavu a co nejpozdější setmění přejí pořadatelé z PBM.


