Pokyny – Hruška Cup 2020
9. závod Brněnské zimní ligy 2019/2020
Datum:
Pořadatel:
Centrum:
Prezentace:
Startovné:
Doprava:
Parkování:
Vzdálenosti:

neděle 1. 3. 2020
Hruška Team a SK Brno - Žabovřesky
ZŠ Brno – Vedlejší (viz odkaz v orisu)
do 15:00 (přijďte včas na svůj start)
50 Kč při přihlášení do 26. 2. 2020 20:00; později 80 Kč
Doporučujeme dorazit MHD na zastávku Pod Nemocnicí (Trol 25, 37)
v okolí, ale nezaručené. U Lidlu se po 90‘ platí.
centrum –> start – 350 m – bude značeno fáborky
centrum –> cíl – 700, nebude značeno, dojděte podle vaší závodní mapy
Mapa:
Bohunice, 1 : 4000, E= 2,5 m, stav prosinec 2017 (revize II/2020), mapovali
manželé Zháňalovi. Mapy jsou vodovzdorně upraveny, mapový klíč ISSOM
2007. Speciální mapové symboly: zelené kolečko –výrazný strom; modré
kolečko – studna; černý křížek – jiný umělý objekt; černé kolečko –
plakátovací sloup
Popisy kontrol:
K samoobslužnému odběru v centru (nejsme si jistí, vejdou-li se na mapu).
Zákaz:
Je zakázáno překonávat všechny objekty, které jsou v mapě vyznačeny
značkami uvedenými v mapovém klíči ISSOM 2007 jako zakázané překonávat
(viz příloha). V mapě jsou vyznačeny fialovou plochou (zn. Dočasně
nepřístupná oblast) oblasti se zakázaným vstupem, jedná se o místa, kde
probíhá stavba. Vstup do těchto oblastí je zakázán, porušení může vést k
diskvalifikaci!
Nebezpečné úseky: Všechny tratě překonávají mezi startem a cílem tramvajovou trať (v mapě
vyznačeno jako koleje v privátu) a hlavní silnici (vyznačeno jako nepřístupná
oblast), které je povoleno překonat pouze v mimoúrovňových kříženích.
Mějte to prosím na paměti a koleje ani velkou silnici nepřebíhejte!
Start:
00 = 14:00, intervalový start, kategorie H, D, ZV interval 1 minuta. Kategorie
HDD může startovat v libovolném startovním čase mezi 00 a posledním
startujícím kat H v intervalu 1 minuty. Závod začíná oražením startovací
krabičky!
Cíl:
Mapy se v cíli neodevzdávají, spoléháme na vaše fair-play chování. Cesta z
cíle nebude značena fáborky.
Ražení:
Všechny kategorie běží s elektronickým systémem ražení SPORTident(SI) a
všechny krabičky včetně cílových budou v bezdotykovém BEACON módu
(AIR+). Závodníci jsou povinni si v prostoru startu samostatně vynulovat svůj
čip. Čas začíná běžet oražením startovní krabičky umístěné na startovní čáře.
Vyčítání čipů:
Bude probíhat v prostoru prezentace, každý závodník (i když nedokončí
závod) je povinen vyčíst údaje ze svého SI čipu.
Vyhlášení výsledků: Vyhlášení výsledků proběhne bezprostředně po skončení závodu. Vyhlášeni
budou první 3 závodníci v každé kategorii (v kategorii ZV vyhlašujeme zvlášť
chlapce a dívky
Pravidla:
Závodí se dle platných pravidel ČSOS.
Obutí:
Doporučujeme krosovou obuv, při náledí, nebo velkém množství bahna je
možno použít boty s hřeby.
Prostor pro rozběhání: K rozběhání použijte prostor na západ od školy

