30.8. – 1.9.2019
DOPROVODNÝ ZÁVOD, O-BLUDIŠTĚ, ČTVRTEK 29.8.
Sprint, závod s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem, v keřovém Obludišti (http://www.
obludiste.cz/). Čas vítěze okolo 10 minut (doufáme).
Čas prezentace a startu: 16:00 – 18:30. V 19:00 bude Obludiště uzamčeno. Potenciálně stále bloudící
závodníci budou z Obludiště vypuštěni až v pátek v 9:00 (pokud do té doby naleznou cestu k východu).
Poloha: Dolní Pěna (severně od obce, 49.1136936N, 15.0252353E, https://en.mapy.cz/s/3x20w).
Vzhledem k výstavbě kanalizace v Dolní Pěně lze garantovat příjezd pouze od silnice II/128 mezi J.
Hradcem a Horní Pěnou přes odbočku „Skládka Kohout“, viz bod 2 na https://en.mapy.cz/s/
3x20w. V závislosti na postupu prací bude příjezd od silnice I/34 přes Horní Žd’ár nebo příjezd od
Horní Pěny uzavřen pro veškerou dopravu. Parkování na parkovišti Obludiště.
Kategorie: Ž – žactvo do 14 let (ročník nar. 2005 a mladší), kratší trat’, E – elita do 49 let (ročník nar.
1970 a mladší), delší trat’, V – nejzkušenější veteráni od 50 let (ročník nar. 1969 a starší), delší trat’
(změna o rok v definici veteránské kategorie oproti upoutávce na webu).
Přihlášky: V rámci urychlení prezentace prosíme zejména registrované v ČSOS o přihlášení v ORISu
(https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5408) nejpozději ve středu 28.8. Startovné
dobrovolné (v navržené výši 40 Kč v kategoriích E a V, 20 Kč v kategorii Ž) splatné do kasičky
u prezentace. Přihlásit se je možné též na místě.
Mapa: 1:500, bez vrstevnic, ukázka zde: http://www.jackfernet.cz/files/uploads/jf_
09-40-4.12.2018-1543912830-labyrint.pdf. Popisy kontrol nebudou k dispozici (popis všech
kontrol je „strana hustníku“, případně „význačný listnatý strom“). Kódy kontrol budou přímo v mapě.
Systém ražení: Elektronický, SportIdent, ražení kontaktní. Start na startovací krabičku.
Ceny, vyhlášení vítězů: První tři v každé kategorii budou vyhlášeni a drobně odměněni během
vyhlášení vítězů E1 (pátek 20:00 v centru závodu, pozor změna oproti dříve avizovanému).

Za poskytnutí unikátního závodního prostoru pro O-bludiště děkujeme majiteli Obludiště,
panu Filipu Klímovi, provozovateli Zahradních center v J. Hradci a Valašském Meziříčí.

O-bludiště: Interkompas 45, 30.8.–1.9.2019

1

