
BORCUP – studie jednání lidských entit v krizových situacích
1. turnus

Datum:
20. 11. 2016

Shromaždíště:
 = Parkoviště = Start = Cíl – 1km jižně od obce Okna viz. www.mapy.cz/s/1cZUf

Prezentace:
do 9:45

Hromadné zahájení:
10:00 SEČ

Zadání:
Získat 10 bodů v co nejkratší době. Časový limit je 60 minut. Hodnocená kontrolní stanoviště mají
kvalitu 1 bodu. V prostoru je i jedno speciální kontrolní stanoviště, tzv. Jackpot, s kvalitou 5 bodů. Z
jednoho kontrolního stanoviště je možné využít do celkového hodnocení pouze jeden bod (případně
5  u  Jackpotu).  Spolupráce  jednotlivých  entit  není  dovolena.  Po  návratu  z  vymezeného  prostoru
odevzdají  účastníci  záznam  o  průchodu  kontrolními  stanovišti.  Po  vyhodnocení  1.  turnusu
zpracovatelem budou výsledky zveřejněny zadavatelem na stránkách projektu.

Hodnocení:
1. Rozhoduje počet bodů (maximum 10) dosažených v limitu 60 minut
2. Při rovnosti bodů (v limitu) rozhoduje čas
3. Při nedodržení limitu rozhoduje výsledný čas - za každý získaný bod (maximum 10) je tento

čas zmenšen o 2 minuty.
4. V případě, že se po odečtu části bodů podle bodu 3 dostane výsledný čas pod hranici limitu je

entita hodnocena podle bodu 1. a 2. s tím, že body použité pro snížení času jsou z celkového
počtu bodů smazány.

Plán prostor: 
Mapa  pro  orientační  běh  Kukaččí  vejce  1:10000,  e  =  5m.  Mapa  bude  v  obalu  a  budou  z  ní
odstraněny značky pro vývrat,  významný strom a rozhraní porostů. Rovněž bude generalizováno
značení porostů

Terén prostoru:
hezký,  průběžný  s  množstvím  terénních  detailů  a  pískovcových  skalek.  Převýšení  je  přiměřené
prvnímu turnusu.  Je vhodný pro přípravu na mnohem obtížnější  turnusy,  které budou v projektu
následovat.

Kontrolní stanoviště – pozorně čtěte a dobře pochopte: 

Pouze   hodnocené  kontroly  jsou  v  terénu  označeny fáborky  a  pouze  Jackpot  je
označen stojanem s lampionem. Hodnocené kontroly mají omezený počet lepíků

Vzhledem k zamítnuté grantové žádosti na tento projekt je příspěvek na přípravu a zpracování
1. turnusu 20 Kč

Přihlášky:
Do pátku 18.11.2016 na adresu: karvanek.petr@volny.cz

Každá entita je po odpovědná za své činy a účastní se studie na vlastní nebezpečí

Zpracovatel 1. turnusu: Mgr. Jaroslav Hradecký V Doksech 12.11.2016

http://www.mapy.cz/s/1cZUf
mailto:karvanek.petr@volny.cz

