Pokyny
Měřený trénink na krátké trati
Bukovinka 29. 5. 2021
Začátek značené cesty na start:
49.293N, 16.804E
Prezentace: Na místě nebude! Jen online.
Prosím, nezapomenťe zaplatit své startovné.
Zkontrolujte si ve startovkách svůj čip a případně změny pište na
zavody@zabiny.club
Zakázaný prostor:
Před závodem nevstupujte do lesních prostorů v okolí Bukovinky
Koronavirus info:
Dodržujte platná hygienická nařízení.
Před vstupem do startovních koridorů si desinfikujte ruce připravenou
desinfekcí. Bude zde pytel na případné vyhození roušek.
Před a po závodě, prosím, nepřicházejte a ani se nezdržujte v prostoru cíle.
Jděte prosím přímo z místa vašeho parkování na start. Na start prosím
přicházejte až na svůj startovní čas. Dorazíte-li dříve, zdržujte se prosím tak,
abyste dodržovali dostatečnou vzdálenost a neporušovali vládní nařízení.
Ihned po doběhu prosím také opusťte prostor cíle/vyčítání. Snažte se
maximálně omezit i případnou (nutnou) komunikaci s pořadateli.
Dodržujte prosím všechny platná pravidla.
Pokud se cítíte nemocní nebo máte zvýšenou teplotu, tak, prosím, na trénink
nechoďte.
Vzdálenosti: začátek značené cesty na start - start:
1 000 m
startovní koridory - mapový start:
70 m
cíl - vyčítání:
100 m
vyčítání - parkoviště:
500m
První pomoc: Nouzová v cíli.
Každý se účastní na vlastní nebezpečí.
Upozornění: ZÁKAZ vstupu do oplocenek.
Jako v celé ČR i zde je plno nových pasek z důvodů kůrovcové kalamity. Byli
jsme požádáni revírníkem o co největší ohleduplnost v pohyby po pasekách/
místech, kde jsou nově zasazené stromy. Kontroly se v těchto místech
nenachází. Prosíme při pohybu v nízkém porostu/pasekách o co největší
ohleduplnost vůči malým stromkům. Stále je to jen trénink a ne závod!
Děkujeme.
Les je také díky letošnímu vlhkému jaru více zarostlejší než vypadá z mapy.
Zákaz vstupu do lesa se psem.

Parkování:

Mapa:

Bude řízeno organizátory, respektujte jejich pokyny!
Je vjíždět a zakázáno parkovat ve staré části Bukovinky a zde stát na
trávníku. Byli jsme upozornění, že v tomto případě bude volána Policie ČR.
Parkování je v obci značně omezené, prosím zvažte použití jiných dopravních
prostředků. (Linka č. 201 ze Staré Osady do Jedovnic by měla přepravovat i
jízdní kola.)
Je to trénink, do žádného žebříčku se to nezapočítává, tak to klidně vemte
výletově s kolama. :-)
Případně se snažte přijet plným autem.
Děkujeme za pochopení

Bukovinka, 1:10 000, e=5m, mapovali: Zdeněk Rajnošek, Petr Matula, Matěj
Píro
Terén:
Převážně listnatý les s velkým množstvím terénních detailů, místy skály.
Časový limit:
90 minut
Popisy kontrol:
Na mapě.
Můžete si je vytisknout z orisu.
Povinné úseky:
Na mapový start. - Značeno fáborky.
Z poslední kontroly do cíle. - Značeno fáborky.
Systém ražení:
Elektronický – SportIdent – krabičky budou fungovat v bezkontaktním
režimu ražení SI AIR. Nulování a kontrola čipů ve startovním koridoru,
vyčítání čipů u cíle závodu.
Cíl:
U cíle budou pro závodníky nachystané 0.5 l pet lahve s vodou,
samoobslužné. Cestou půjdete kolem žlutého kontejneru, zde prosím
vyhoďte plastové láhve.
Cestou k místu parkování bude lampionem a vlajkou označeno auto,
kde si budete moci vyčíst čip

Každý závodník, i když nedokončí trénink, tak je povinen si vyčíst čip!
Odevzdávání map: Mapy se v cíli nevybírají. Věříme, že budete dodržovat fair play.
Uzavření cíle:
90 minut po startu posledního závodníka.
Vyhlášení výsledků: Výsledky budou zveřejněny po skončení tréninku v orisu.
Hlavní funkcionáři: ředitel: Jan Drábek
hlavní rozhodčí: Jan Fiala, R1
stavitel tratí: Alexandr Jordanov, R3
Protesty:
Nepřijímají se, budou se řešit dohodou.

Organizace tréninku:
Přijďte na svůj čas podle startovní listiny. Ne brzo, ne pozdě.
Před vstupem do koridorů bude možnost vyhodit roušky a dezinfikovat si ruce. (Mapu
si budete sami brát z kastlíku - je to tedy žádoucí.)
Pokud potřebujete půjčit čip - dostanete ho ve startovním koridoru. (Ale primárně si
půjčte u svých kamarádů!) Vrátíte ho při vyčítání.
Po doběhu sledujte fáborky k zaparkovanému autu se žabiňáckou vlajkou, kde si
vyčtete čip a dostanete mezičasy.
Mapy se nevybírají, dbejte fair play.
Prosím, neshlukujte se u vyčítacího auta.
Výsledky budou zveřejněny v orisu.

Díky za ohleduplnost a správný směr přejí pořadatelé!

