POKYNY PRO 1. BORCUP 17.11.2013
Vzdálenosti:
Centrum – Start
333 m
Start – Cíl
Mapa:
Viva L. Di
1:10 000, e = 5m
Start 00 = 10:00
intervalový ve vlnách – viz. startovní listina
Časový limit:
80 minut běžeckého času
Nulování a vyčítání:na Startu = v Cíli

0m

Popis závodu
Závod je složen ze čtyř částí, které je nutno absolvovat v pevném pořadí
1. část – v mapě označeno A
Scorelauf (začíná se na jih od silnice a startu) – minimálně 2 km
Běží se na normální mapě. Kontroly jsou ohodnoceny body 1-3 (uvedeno u kontroly) a v terénu jsou
označeny fáborkem a lepíky. Průchod se označí lepíkem do průkazky. V prostoru se nachází falešné
kontroly, které jsou v označeny stejně jako normální kontroly (fáborek i lepík). Pravidlo z OB o
vzdálenosti a umístění dvou kontrol zde neplatí. Každý závodník musí nasbírat minimálně 8 lepíků.
Za každý bod nad 10 bodů jsou -2 minuty, za každou falešnou kontrolu jsou +3 minuty k běžeckmu
času v cíli.
2. a 3. část – v mapě označeno B
Azimuťák a vrstevnicovka (na severovýchod od startu) – 4.3 km
Běží se na značně zredukované mapě. Kontroly jsou označeny lampionem s SI jednotkou. Průchod
se razí čipem.
4. část – v mapě označeno C
Paměťák POZOR MAPY PRO PAMĚŤÁK BUDOU V MĚŘÍTKU 1:5 000 – 1.3 km
Jsou tři různé tratě označeny X Y Z. První mapy budou viset na startu. Při průběhu startem, dostane
každý kartičku s určením trati. Kontroly jsou označeny fáborkem a lepíky. Průchod se značí vlepením
lepíku do průkazky obdržené na startu paměťáku.
Průběh závodu
Start a Cíl je na stejném místě. V mapě je označeno příslušnými symboly, které jsou vepsány do
sebe a nápisem SC. Každý dostane průkazku na první část závodu (scorelauf), kterou si podepíše.
Při návratu z této části prochází závodník startem, kde odhodí do připravené krabice průkazku a razí
kontrolu na stojanu a pokračuje po trati azimuťáku a vrstevnicovky. Na konci této části prochází
opět startem a znovu razí stejnou kontrolu na stojanu a dostane průkazku na paměťák. Po
absolvování této části razí cíl a vyčte. Cílová kontrola bude odlišena od průběhové minikoridorem a
nebude na ní lampion (prohlédněte si to před závodem dobře na Startocíli)
Hodnocení
1. vlna
Absolvování celé trati v limitu (běžecký čas start – cíl) a splnění podmínky 8 lepíků. Rozhoduje čas
+/- minuty ze scorelaufu.
2. vlna
Absolvování části trati v limitu (běžecký čas start – cíl) a splnění podmínky 8 lepíků. Rozhoduje čas
+/- minuty ze scorelaufu + 2 minuty za každou chybějící kontrolu v pořadí.
3. vlna
Překročení limitu (běžecký čas start – cíl), rozhoduje čas +/- minuty ze scorelaufu + 2 minuty za
každou chybějící kontrolu v pořadí.
NA STARTU BUDE NA AUTĚ ABECEDNÍ SEZNAM ZÁVODNÍKŮ A KAŽDÝ TAM DOPLNÍ ČÍSLO
SVÉHO ČIPU
SILNICE NA JV OD STARTU (SMĚREM NA DOKSY) JE OZNAČENA JAKO ZAKÁZANÝ
PROSTOR A NENÍ DOVOLENO JI PŘEKONÁVAT ANI VYUŽÍVAT
BĚHEM ZÁVODU NENÍ DOVOLENO POUŽÍVAT JINOU MAPU NEŽ ZÁVODNÍ.

