POKYNY
3. Brněnské zimní ligy – Poháru Legendy
DATUM: Neděle 9. 1. 2022
CENTRUM: Parkoviště Pálavské náměstí (https://mapy.cz/s/caveserepo,
49.2059114N, 16.6564819E)
Do centra a cíle si prosím přicházejte maximálně odložit svoje věci. Budou pod
dohledem, ale nebudou hlídány. Místo startu bude označena fáborky z centra.
Zveřejněno i v systému ORIS. Dorazíte-li dříve, zdržujte se, prosím, někde mimo těsné
okolí centra a ostatních závodníků. Ihned po doběhu a vyčtení, prosím, opusťte prostor
závodu. Dodržujte prosím veškeré vládní nařízení, ať nezpůsobíte problémy nám i sobě.
Cesta z cíle k vyčítání bude označena fáborky. Děkujeme.
TYP ZÁVODU: Sprint s pevným pořadím kontrol.
PREZENTACE: Na místě nebude! Není potřeba se prezentovat.
PARKOVÁNÍ A PŘÍJEZD: Parkovat můžete v centru, nebo v okolí (například tady
https://en.mapy.cz/s/pudesahuro). Pokud se budete dopravovat MHD doporučujeme
zastávky Pálavské náměstí (k centru) nebo Bzenecká či Mikulovská (na start).
Info COVID-19: Vzhledem k šíření této nemoci nebudou zřízeny vnitřní šatny ani
vyhlášení závodu. Prosím zdržujte se na místě závodu co nejkratší dobu. Přijďte na
svůj start a po vyčtení prosím opusťte závodní prostor. Odkazy na mapy a výsledky
zveřejníme v systému ORIS, takže si budete moct udělat rozbor s vašimi soupeři. Mějte
nachystaný doklad o očkování nebo o prodělání nemoci. Může být kontrolováno na
startu. Bez potvrzení bohužel není možné absolvovat závod. (S výjimkou dětí do 12 let
a mládeže do 18 let s platným PCR testem). Před startem bude k dispozici dezinfekce.
Závod proběhne podle platných hygienických nařízení.
START: 00 = 14:00, intervalový, Vzdálenost je 800 m, značeno fáborky.
POPISY: Na startu k odebrání. K dispozici budou zvýrazňovače.
CÍL: Vzdálenost z cíle k vyčítání je 100 m. Uzávěrka cíle v 16:15.
ČASOVÝ LIMIT: Všechny kategorie 45 min.
MAPA: Mňamina, 1:4000, e = 2,5 m, rozměr A4 Mapový klíč ISSprOM 2019, stav zima
2022, hlavní kartograf: Jáchym Coufal. Mapa bude vodovzdorně upravena – v mapníku.
Mapy se v cíli nevybírají.
VZDÁLENOSTI:
centrum – start 800 m
cíl – centrum 100 m
SYSTÉM RAŽENÍ: Sportident v bezkontaktním režimu AIR+. Každý závodník musí
mít svůj čip (nebo si půjčení zajistit po své ose), pořadatelé čipy nepůjčují.

TERÉN: Jižní část městské části Vinohrady s panelovými domy, rozmanitou městskou
zelení a příměstským lesíkem. Prostor je ohraničen ulicemi, Žarošická, Jedovnická,
Bzenecká a Věstonická, které ve většině případů nebude nutné překonávat.
https://mapy.cz/s/colepofado
POVINNÉ ÚSEKY: start – začátek orientace, sběrná kontrola – cíl
PRVNÍ POMOC: Ošetření drobných poranění bude poskytnuto u vyčítání. Každý
startuje na vlastní nebezpečí a je zodpovědný za své zdravotní pojištění!
TOALETY: Nebudou zřízeny.
VÝSLEDKY: Konečné budou k dispozici v systému ORIS.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: Nebude uspořádáno vzhledem k pandemické situaci.
INFORMACE: ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6669) a BZL stránky
(https://bzl.zabiny.club/21-22/03-legenda), popřípadě na emailu
polaris@zabiny.club.
UPOZORNĚNÍ: Závod bude probíhat za normálního provozu.
Části mapy označené následující značkou není možno překonávat, jedná se o umělou
zábranu. Výjimkou je kategorie HDD, která tuto značku překonat může.

Některé kategorie během své trati narazí na umělé bludiště, které bude vypadat
zhruba následovně. Jeho zdi není povoleno překonávat a mohou na nich být umístěny
kontroly.

PODĚKOVÁNÍ:

Hodně štěstí přejí uchovatelé tajemství Legendy!

