
Rozpis 2. závodu Bor cupu 2016/17 – volné pořadí kontrol  
 
Tento trénink je speciálně zaměřen na zakrytí krajiny sněhovou pokrývkou,  které se nám posledních letech 

nedostává a závodníci si tedy postupně odvykají. 

 

Datum:  4. 12. 2016 

Shromaždiště: Nový Bor, Rumburských hrdinů (50.7615131N, 14.5643842E) 

Parkoviště: Doporučené parkoviště -Nový Bor, Náměstí Míru (700m z parkoviště na shromaždiště). 

Parkoviště na sídlišti jsou velmi obsazená. 

 

 
 
Prezentace: do 9:45 na shromaždišti - výdej průkazek (každý závodník si průkazku podepíše), bude vybírán 

manipulační poplatek  20Kč  za vydání průkazky       

 

Start: hromadný 10:00 ve vlnách po 5-ti minutách, 9:50 odchod na start (vzdálenost 500m). Startovní listina 

bude uveřejněna ve čtvrtek 1. 12. 2016. 

 
Cíl: v místě startu  

 

Mapa: Sněžné pláně, měřítko 1:11 000, mapa upravena dle zvyklostí Borcupu .  

Pro pozdě přihlášené – mapa Vánice 

 

Terén:  Kopcovitý, skalnatý s dobrou průběžností (může být ovlivněna množstvím sněhu) 

 

Systém závodu: Volné pořadí kontrol s paměťovými uzly. Uzlové kontroly na základní mapě nejsou 

hodnoceny. Ostatní kontroly (paměťové) jsou hodnoceny jedním bodem. Tyto kontroly závodník razí 

kleštičkami do průkazky v pořadí, tak jak je nachází bez ohledu na číslo na kleštičkách. Na uzlových 

kontrolách je mapa s kontrolami. Na ostatních kontrolách je fáborek a kleštičky 

Časový limit je 60 nebo 90 minut, závodník s časem vyšším než 100 minut nebude hodnocen. 

Standardní časový limit je 90 minut pokud neuvedete do přihlášky limit 60 minut. Závodník s limitem 60 

minut má počet bodů násobený koeficientem 1,3. 

 
Ražení: Na kontrolách jsou kleště a fáborek. V cíli si každý závodník odebere lepík s pořadovým číslem 

doběhu a nalepí na průkazku. V cíli odevzdá průkazku s nalepeným doběhovým lepíkem.  

 
Hodnocení:  

1. Vítězi závodník s nejvyšším počtem bodů 

2. Závodník, který nedodrží limit, bude penalizován dvěma body za každou načatou minutu zpoždění. 

3. V případě rovnosti bodů vítězí závodník s nižším časem 

 

Přihlášky : na mail  pavlovecp@seznam.cz nejpozději do středy 30. 11. 2016 . Přihláška je 

platná pouze při potvrzení (mailem). Později přihlášení závodníci dostanou „horší mapu“. Nepřihlášení 

závodníci mapu nedostanou (mohou si jí vytvořit dle předlohy - v čase závodu) 
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