ZIMNÍ HRADUBICKÁ LIGA - DELŠÍ SPRINT
STUDÁNKA, PARDUBICE 7. 1. 2017
Centrum:

Malá tělocvična ZŠ Studánka (50°2'13.502"N, 15°48'12.170"E, https://mapy.cz/s/demaropufu) prezentace, převlékání, WC. Příchod do centra z ulice Luční, viz plánek.

Parkování:

Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení – řada ulic je
obytnou zónou nebo jsou velmi úzké a k parkování nevhodné. Doporučené parkoviště na
křižovatce ulic Věry Junkové a Na Drážce - viz plánek. Červené linie označují další místa, kde lze
očekávat nějaká volná parkovací místa.

Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních
prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky).
Mimopardubičtí, kteří přijedou vlakem, se od hlavního nádraží do prostoru závodu pohodlně
dopraví MHD č. 13, 8 nebo 88 – vystoupit na zastávce Na Drážce.
Šatny:

V malé tělocvičně ZŠ Studánka. Vstup pouze bez obuvi.

Vzdálenosti:

Centrum – start: 900 m (modrobílé fáborky)
Centrum – cíl: 0 m

Prezentace:

V centru 9:00-9:45. Dohlášky pouze podle počtu volných map.

Mapa:

Studánka (1:7500, e=2,5m, stav 2020) a Slovany (měřítko 1:4000, e=2m, stav zima 2017).
Mapy jsou natištěné oboustranně na jednom listu A4. První část závodu je na „lesní“
mapě Studánka. Na zřetelně označené kontrole („OTOČ MAPU“) otočí závodníci mapu a
závěrečnou část závodu absolvují podle sprintové mapy Slovany. Platí pro všechny
kategorie.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Popisy kontrol: Piktogramy budou vytištěny pouze na mapě.
Terén:

Příměstský les (70%), vilová čtvrť, sídliště, školní areál.

Ražení:

Elektronické – SportIdent. Označovací jednotky včetně cíle budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.

Start:

00 = 10:00.
Kategorie P - start libovolný do startovního času 60 (start na krabičku).

Cíl:

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst
čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí!
Mapy se v cíli neodebírají, neukazujte je ostatním závodníkům před ukončením závodu.

Tratě:
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Stavitel Jan Fukátko.

Časový limit:

90 minut

Upozornění:

Závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na
vlastní nebezpečí.
Zákaz použití bot s hřeby!

Výsledky:

Průběžné online výsledky sledujte během závodu na adrese
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=17125&lang=cz nebo
https://bit.ly/2HHkObG. Oficiální výsledky najdete po skončení závodu v ORISu.

WC:

V centru.

Mytí:

Není, až doma.

Občerstvení:

Pouze pití v cíli.

