
                       4. BORcup + PZL 2015/16 
               P O K Y N Y 
                                          
Datum a místo konání :   neděle  27. 12. 2015 
Shromaždišt ě:         parkoviště u silnice Úštěk – Ostré, odbočka značené tur. cesty na Helfenburk                                
                                          50° 34' 54.620" N 14° 22' 0.470" E 
O co jde :       Pěší denní orientační trénink jednotlivců s měřením času, s volným pořadím kontrol. 
                       Nejedná se o závod, ale o měřený trénink.  
Kategorie :     D-BC, H-BC, D-PZL, H-PZL, OPEN, linie (trénink je otevřen pro každého) 
Místo a čas:  od 10:00  do 11:30  průběžně, jak kdo přijde (nepřihlášení příchozí jen do počtu volných map) 
Startovné:              se neplatí, ale za jednu každou mapu se bude vybírat Kč 50,- 
Parkování :            neorganizované na lesním parkovišti, buďte ohleduplní, opatrní, šetřete místem 
Vzdálenosti :         parkoviště –> start/cíl:  cca 100 m zpět po silnici směrem k Úštěku 
Omezení běžeckého oble čení a obutí :  není, podle povětrnostních podmínek 
Mapa:   BUDINA 1 : 7 500, stav IV/2015, autor Pavel Simr, A4, nefoliovaná (na startu bude něco málo folií) 
Kontroly:   stojany s lampiónem a kleštěmi, kódy na kontrolách nemají význam + malé tréninkové   
                   lampióny a kleště na špagátku 
Zakázané a nebezpe čné prostory: vyznačeny v mapě 
Jiná nebezpe čí: Silnice mezi parkovištěm a cílem není nijak regulovaná. Ve svazích to na listí, jehličí, 
trávě a skalách dost klouže, některé skály jsou značně vysoké, nedoporučuje se překonávání letem či 
skokem a jeskyně jsou dost nízké. 
Terén:   různorodý, svažitý, pískovcové skály a kameny, místy sveřepá ostružiní 
Způsob ražení:  
      start a cíl:  na SI (nebo i jen na průkazku – čas bude změřen oražení cílové K do políčka kategorie) 
      kontroly:   kleštěmi do průkazky – razí se do políček podle čísla K na mapě (ne podle kódů na K !!) 
      průkazka:  má atypický rozměr, razí se ze všech stran, dá se přehnout, doporučuje se průkazku  
                        podlepit, ale nep řelepovat polí čka pro zápis údaj ů 
      špatné ražení: R políčka - podle okruhu (možné jen 1x a jen při chybě) 
      každý si do průkazky vypíše čitelně alespoň své jméno a zakroužkuje kategorii 
Čas 00 startu a zp ůsob startu :   10:00 – 11:30 průběžný, volný, samoobslužný na startovací krabičku 
                                                                             je možný start i na stopky (bez SI) – organizuje startér 
Cíl:                 samoobslužný, bez koridorů, mapy se v cíli neodebírají 
                       ihned po dob ěhu je pot řebné SI vy číst 
Způsob hodnocení:  O „pořadí“ rozhoduje (v pořadí): 
                  1. Počet úplně a správně oražených skupin kontrol (označeny stejnými písmeny A,B,C,D,E,F,L. 
                  2. Počet správně oražených kontrol. 
                  3. Čas. 
                  Účastníci přes limit (70 min) jsou hodnoceni na konci výsledků. 
                  Účastníci přes zvýšený limit (90 min) nejsou hodnoceni. 
Délka trat ě: všechny kontroly (35K) cca 6 km „optimálním“ pořadím a vzdušnou čárou, převýšení 300 m 
                     linie 3 200 m 
Popisy kontrol:         na ORIS, v piktogramech u startu, na mapě 
Časový limit / čas uzavření cíle:    70/90 min  / 13:00 
Výsledky :                       Na oblíbených www BC a PZL. 
Doplňující informace :   Účast na vlastní nebezpečí. 

                            Ukázky mapy jsou na ORIS. 
                                        Koná se za každého počasí.  
 
Hlavní p řipravovatel :  Tomáš Babický a další členi KrOB při DDM Rozmarýn Litoměřice 
 
 
Litoměřice  16. prosince 2015. 
 


