
BOB CUP
16.11.2019 Slatinky

Pokyny

Datum Sobota - 16.11.2019

Pořadatel TJ Sokol Plumlov

Centrum Slatinky, sál obecního úřadu.

Prosíme závodníky, aby do sálu nevstupovali v závodní obuvi.

Děkujeme.

Prezentace 9:30 – 10:30 v centru závodu

Start 00 11:00

Vzdálenosti Centrum - start 1500 m

Centrum - cíl 1000 m

Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Cesta na

start nevede přes cíl.

Cesta z cíle bude značena červenými fáborky.

Systém

závodu

Delší lesní sprint (bez lesa), kratší krátká. Intervalový start.

Kategorie HDR a P start kdykoliv do času posledního závodníka.

Zákaz používání obuvi s hřeby!

Na kontrolách jsou tréninkové lampionky!

Hlavní kategorie mají až 30 kontrol, starší typy čipů jsou právě

na 30 kontrol - dejte pozor, jaké kontroly razíte, kontroly budou

blízko sebe (v rámci pravidel zimní ligy)!

Kategorie H18, H19, H35, H50, D18, D19 a D35 mají na kontrole

číslo 50 výměnu map. První část závodu se běží na mapě bez

cest, druhá část trati se běží na vrstevnicové mapě - obsahuje

komplet hnědou barvu, modrou, kameny, srázky a skalky. Mapu

z první části závodu je závodník povinnen nechat na výměně

map, tyto budou průběžně přenášeny do prostoru cíle; po

skončení závodu pak do centra závodu, kde si je závodníci

mohou vyzvednout.

Kategorie D10, D14, D50, H10, H14, HDR a P běží na normální

mapě se všemi symboly.

Popisy

kontrol

Piktogramy jsou k dispozici v centru formou samoobsluhy.



Mapa Vápenice, 1 : 4 000, E=2m, stav listopad 2019, formát A4, klíč

ISOM 2017. Tisk na vodovzdorný materiál PRETEX 150g. Mapoval

a revidoval Bob Stoklasa.

Terén Přírodní rezervace Vápenice, součást Čelechovického devonu.

Jedná se o zcela otevřený terén s travnatou podložkou,

obsahující opravdu velké množství terénních tvarů (Silická

planina v malém) a několik lomů.

Vyčítání SI

čipů

V centru závodu. Každý závodník, i když nedokončí závod, je

povinen vyčíst svůj čip neprodleně po příchodu do centra.

Ražení Elektronické – SportIdent. Kontroly nebudou nastaveny v

režimu bezkontaktního ražení SIAC.

Odběr map Mapy se nebudou v cíli odebírat, dodržujte prosím proto

pravidla fair play.

Vyhlášení

výsledků

Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 13:45. Vyhlášeni budou

3 nejlepší závodníci všech kategorií kromě HDR (tato kategorie

nebude vyhlášena, zde dostanou odměnu všichni po doběhu) a

P (tato kategorie nebude vyhlášena vůbec).

Záchody V centru závodu.

Občerstvení V cíli bude k dispozici teplý čaj. V bufetu pak pivo, limo, hovězí

guláš, klobása, párek v rohlíku, sladkosti a další pochutiny

ostřejšího charakteru.

Parkování Parkovat se bude na místních komunikacích, dbejte pokynů

pořadatelů. Nestavějte auta, prosím, do vjezdů.

Upozornění Závodníci startují na vlastní nebezpečí; bezplatná lékařská

pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu;

následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého

zdravotního pojištění.

Funkcionáři

závodu

ředitel: Karel Otruba

hlavní rozhodčí: Radoslav Matyšek

stavitelka tratí: Johana Otrubová


