Ve stopách RUMBURSKÉ LILIE
ROZPIS
6. BORcup 2018/19
Datum:
Shromaždiště:
Příjezd:
Šatny:
Prezentace:
Start:
Cíl:
Ražení:

neděle 3. února 2019
Rumburk - Fotbalgolf Dymník
50.9424, 14.5227
Jedině od Rumburku, pozor úzká silnice a málo přehledný železniční přejezd, může to klouzat.
vlastní auta ...
Do času svého startu.
Jak kdo přijde 10:30 - 11:00, na krabičku.
V místě startu.
Start, cíl a některé kontroly SI čipem do krabičky.
Na některých kontrolách kleštěmi do průkazky.
Kontroly:
Malý lampión OB a na některých kontrolách SI krabičky, na některých kontrolách kleštičky.
Mapa:
DYMNÍK 1 : 10 000, A4, tisk laser, vodostálý papír PRETEX 100 gr., nebude foliovaná.
Popisy = nápověda: Na přání, jinak možnost nahlédnout po startu.
Systém:
Scorelauf s volným pořadím kontrol.
Bodování:
Na mapě budou všechny kontroly z LILIE´18.
* 10 kontrol možná s SI krabičkou, které se dá určit podle foto-nápovědy, hodnoceny 3 body
* 10 kontrol s kleštěmi, které se dá určit podle picto-nápovědy, hodnoceny 2 body
* 10 kontrol s kleštičkami, náhodně bez nápovědy, hodnoceny 1 bodem
* ostatní kontroly hodnoceny 0 body
V cíli bude možné odpovědět na početní otázku, za kterou bude možné získat bodový bonus
100,90,80,...,10 bodů podle přesnosti odpovědi.
Časový limit: 70 min;
Způsob hodnocení: O pořadí rozhoduje počet získaných bodů a pak čas.
Při překročení časového limitu se odečítají body (systém SMYK): za čas do 1 minuty 1 bod, za
čas
do 2 minut 2+1 bod, za čas do 3 minut 3+2+1 bod, …
Příspěvek na tisk: mapa Kč 20,- / nápověda Kč 20,- / půjčení SI čipu Kč 40,Přihlášky:
Přes systém ORIS 1. termín do středy 30. ledna 2019 2. termín do pátku 1. února 2019.
e-mailem na babickyt@gmail.com
Na místě jen do volného počtu map.
Požadavek na tištěnou nápovědu či půjčení SI čipu zadávejte společně s přihláškou.
Jedná se o měřený trénink, každý se zúčastní na svou vlastní zodpovědnost.
Rumburk 1. ledna 2019.

TB a ostatní ze ZOOB

