Rozpis závodu „Zimní Cvrčkov“ – 4. závodu XIII. zimní série Sněhulákova kufru
Pořadatel: Orientační sporty Písek, prachatická sekce
Datum: sobota 27. ledna 2018
Centrum: Prachatice, náměstí Přátelství – restaurace Družba. https://mapy.cz/s/2gUU6
Terén: Horský (630 – 880 m n.m.), se značným převýšením, kamenitá podložka, místy silný podrost,
relativně hustá síť komunikací různého typu
Kategorie: A – pro zdatné a zkušené běžce (obtížnost na úrovni H21 až H35), B – pro začátečníky,
mládež a starší veterány (obtížnost na úrovní HD16), C – jednoduchá trať pro žákovské kategorie
(obtížnost na úrovni HD10 až HD12)
Mapa: Cvrčkov 1: 10 000, stav 2005, částečná revize 2017. Revize byla provedena především
v oblasti, kde jsou kontroly kategorií B a C. Kategorie A poběží cca 50 % po nerevidované části mapy.
Způsob ražení: elektronické SI čipy, požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce
Vzdálenosti: Parkoviště https://mapy.cz/s/2gUTI – centrum 600 m. Shromaždiště – centrum do 1 500
m (převýšení cca 70 m). Cíl – centrum do 1 000 m. Bude označeno fáborky, značení bude upřesněno
v pokynech.
Parametry tratí: Budou zveřejněny v pokynech cca týden před závodem. Kategorie A cca 10 km
(převýšení cca 500 m), kategorie B cca 5,5 km (převýšení cca 200 - 250 m), kategorie C cca 3 km
(převýšení do 100 m)
Přihlášky: do neděle 21. ledna 2018 přes ORIS nebo na mail smahel_lukas@centrum.cz. V přihlášce
uveďte číslo čipu nebo požadavek na jeho zapůjčení.
Prezence: v centru, od 10:00 do 10:45, dostavte se prosím včas, ať máte dostatek času k přesunu na
start.
Vklady: 30 Kč pro všechny kategorie. Splatné na prezenci.
Start 00: 11:30, intervalový
Občerstvovačka: nejspíš nebude, ale možná něco málo necháme v terénu pro kategorii A u jedné
z kontrol. Bude upřesněno v pokynech. Jinak bude možnost zakoupit nápoje a občerstvení
v restauraci.
Limit: 180 minut
Vyhlášení výsledků: 15:00
Organizační výbor: Lukáš Šmahel – ředitel závodu a stavitel tratí (tel. 777 627 953). Vojtěch Blažek –
IT podpora, vyčítání, výsledky.

