R a d o s t i c e

s p o r t u j í

Kufrování s medvědem
5. závod BZL 2019/2020

Pokyny

Pořadatel:

BBM - BETA URSUS Orienteering, TJ SOKOL Radostice, obec Radostice

Datum:

sobota 18. ledna 2020

Centrum závodů:

Radostice, sokolovna
GPS: 49°7'57.631"N, 16°28'44.427"E

Typ závodu:

jednorázový závod na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem

Prezentace:

v centru od 13.00 do 13.30 hod

Kategorie:

D, H, ZV, HDD
Kategorie D, H, ZV začínají na zvětšené mapě v měřítku 1:4 000, po absolvování první
části přejdou na druhou část mapy v měřítku 1:7 500. Místo poslední kontroly z první
mapy je označeno na nové mapě symbolem start.
Kategorie HDD absolvuje celý závod na mapě v měřítku 1:7 500, trať není fáborkovaná.

Parametry tratí:

D
H
ZV
HDD

Popisy kontrol:

pouze na mapě

Vzdálenosti:

centum - start 650 m, převýšení 40 m, modrobílé fáborky
cíl - centrum 450 m,
Cesta na start vede přes cíl, možno zde zanechat svršky.

Povinný úsek:

startovní čára – mapový start – cca 60 m

Start 00:

intervalový na krabičku.
Startovní časy ve startovce zaručují, že nebudete čekat na startu na volný interval.

Způsob ražení:

elektronický systém ražení SportIdent, krabičky nebudou nastaveny do bezkontaktního
režimu BEACON CONTROL.
V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 800 Kč.
Na kontrolách, které má kategorie HDD budou klasické lampiony, na ostatních
tréninkové lampiony.

Mapa:

Radostice – Okrouhlík 1:4 000, 1:7 500, E = 5 m, formát A4,
mapovali Jan Drbal. Jan Potštejnský, Pavel Ptáček, stav leden 2019, ISOM 2017
Mapy vodovzdorně upraveny.

-

3,2 km
4,6 km
2,7 km
2,2 km

přev. 140 m 20 kontrol
přev. 200 m 25 kontrol
přev. 120 m 17 kontrol
přev. 50 m 6 kontrol

Mapové značky:

zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
černý křížek – objekt vzniklý lidskou činností, např. malá oplocenka o rozměru 10x10 m
hnědý trojúhelník – plošinka

Výdej map:

mapy se po doběhu neodevzdávají – dodržujte prosím fair play.

Terén:

smíšený les – průběžný, chvílemi trochu více „brněnský“, místy značně členitý.

WC:

v sokolovně, po cestě na start NENÍ

Parkování:

na asfaltové ploše u sokolovny a na přilehlých komunikacích v obci, buďte ohleduplní
k majitelům nemovitostí - neparkujte před vjezdy do nemovitostí.

Vyhlášení výsledků: Budou vyhlašování první tři závodníci ve všech kategoriích.
V kategorii HDD a ZV budou vyhlášeni samostatně kluci a holky.
Nevyzvednutá cena přechází na dalšího přítomného závodníka v pořadí.
Občerstvení:

v centru bude k dispozici čaj.
Další občerstvení v místních pohostinstvích.

Upozornění:

závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Pozor při přecházení silnice cestou na start a z cíle!!!
Poděkování:

Pořadatelé děkují s.p. Lesy ČR, obci Radostice a Sokolu Radostice za vstřícné
jednání a pomoc při pořádání těchto závodů, všem sponzorům za věnované ceny.

Přihlášením na závody dává závodník souhlas se zpracováním osobních údajů pořadatelem v nezbytně
nutném rozsahu a s pořízením a použitím obrazového materiálu k propagaci závodů v OB.

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i Vaše lesy,
chovejme se tady ohleduplně.

Správný směr přejí Miloš & Laďa & Patrik & Pavel & Pavel

