POKYNY 1. tréninku 12. ročníku BORCUPu

Datum:

15.11.2015 neděle Start v 10:00

Typ závodu:

závod s hromadným startem na přibližně stejné trati s kombinací
pevného a volného pořadí kontrol. Délka pohybu v terénu je optimálně
7.5 – 8 km

Systém ražení:

lepíky a kleště. Razí a lepí se do přiložené průkazky do příslušných
políček. Průkazky budou přiloženy v mapníku u mapy

Kontroly:

Kelmaplast s lepíkama, lampionky s kleštěma. V cíli cílový lepík.

Rozprava:

Kontroly 1-3 jsou farstované s lepíkama. Farsta je vyznačena na mapě
pod měřítkem mapy. Správnost si tedy můžete kontrolovat. Další
kontroly 4-8 jsou společné pro všechny (lampionky a kleště). Následují
dvě sekce s volným pořadím kontrol. V každé sekci je 10 kontrol a na
každé kontrole lepík s písmenem. Vaším úkolem je v každé sekci
sestavit a vylepit do průkazky slovo BURAN. Písmena jsou v každé
sekci zdvojená (2 kontroly s B ….. 2 kontroly s N). Sekce jsou barevně
odlišeny. Po těchto sekcích následuje normální trať až do cíle,
kontroly 9–14 (lampionky a kleště).
Pro 1. sekci je speciální mapa Buranův hrad. Následuje povinný
přeběh značený pouze v mapě do 2. sekce Buranovy duny. Mezi 2.
sekcí a pokračováním trati je opět povinný přeběh značený pouze v
mapě. Oba přeběhy vedou skrz rezervaci.

Mapy:

Buranova dráha 1:10000
Buranův hrad 1:5000
Pro lepší přehlednost byly vypuštěny vývraty a význačné stromy
Obě mapy jsou vytištěny na jednom listu, který bude v mapníku

Charakter terénu:

Celkem průběžná rovina s pozůstatky pobytu Buranových ošetřovatelů
Všechny značky pro překonatelnou pobořenou oplocenku značí zbytky
drátěného plotu s ostnatým drátem. Na mapě hned za 6tou kontrolou
je na postupu jeden takový zbytek, do kterého jsem se zamotal a proto
jsem Vám ho raději označil červeným křížkem.

Upozornění: Pro vstup a výstup do Buranova hradu použijte pouze označených bran (na
mapě i v terénu). Jinde hrozí nebezpečí poranění od zbytků hradeb

