RUMBURSKÁ LILIE´21
mikulášská
BORcup + SOS liga

POKYNY setkání orientačních běžců ve Šluknovském výběžku
měřeného tréninku v orientačním běhu

DODRŽUJTE VŠECHNA PRAVIDLA CORONA OPATŘENÍ
Pořadatel:
ZOOB Rumburk a OLT Wehrsdorf
za přispění MAS Český sever
Datum:
neděle 5. prosince 2021
Centrum závodů: Lipová – turistický přístřešek severně Solanský ryb. 51.0228017N, 14.3823625E
Prezentace: od 10:45 průběžně
Na prezentaci bude formulář údajů pro určení koeficientů výpočtu BC. Kdo nevyplní, nemá!
Vklady:
dobrovolné (na místě)
Start:
průběžný, jak kdo přijde, na startovací krabičku 00 = 11:00 - 12:00
Časový limit: 80 min, kontroly se začnou sbírat ve 13:30 hod.
Vzdálenosti: START a CÍL v centru, popisy kontrol pouze na mapě
Typ:
scorelauf s bonifikovanými postupy, pro DH10-12 tratě s pevnými postupy
Hodnocení: o výsledku rozhoduje počet získaných bodů a pak čas
Bodování:
za každou označenou kontrolu 1 bod (každá kontrola se počítá pouze 1x)
za absolvování označeného postupu (v libovolném směru a pořadí) +1-3 bonusové body
(fialová + 1 bod, zelená + 2 body, modrá + 3 body)
při překročení časového limitu se odečítá 1 bod za první započatou min. + 2 body druhou + ...
POZOR: v terénu jsou i další kontroly nezakreslené na mapě BC - i tyto se bodují/počítají
Celkové výsledky na ORIS, vyhlašování nebude
Celkový vítěz BC21/22 získá Mikuláše v nadživotní velikosti.
Parkování: u Solanského ryb. podél příjezdové silničky
Mapa:
Široký les, 1 : 10 000, E 5 m
Zpracování map OCAD, tisk laser, A4, PRETEX (nefoliováno), mírně aktualizováno
Pokud v lese potkáte nějakou novou mýtinu, nedivte se. Nelezte na hromady klád a ani je
nijak nepodpírejte.
Druh označování závodních průkazů: SportIdent, nebude nastavení na bezkontaktní způsob ražení.
UPOZORNĚNÍ: Na místě bude možnost malého mikulášského občerstvení, např. možnost opečení vuřtíků, něco
teplého pro zahřátí … Vezměte si případně sebou vlastní hrnek na pití, talířek …
Informace a kontakt: Tomáš Babický babickyt@gmail.com tel.: 737 575 694

