Pokyny pro účastníky
Datum: 17.9. 2016
Shromaždiště:
hospoda „U pytláka“, Lipová u Šluknova
Prostor závodu:
šluknovský výběžek – pouze v ČR
Prezentace:
hospoda U pytláka
v pátek 16.9. od 20 – 23 hodin a pro ty co nestíhají
v sobotu 17.9. od 7:30 – 9:30 hodin. Rozhodně přijeďte v čas naše kapacita na prezentaci je omezena.
9:50 – výklad trati před hospodou
Start:
Startovní čas 00 je v 10:00. Startovní interval je jedna minuta vždy 3 dvojice najednou (tedy 10:00
startovní čísla 1,2,3, 10:01 startovní čísla 4,5,6 atd.). Jako první startuje dlouhá trať a „beru vše“ následně
krátká.
Cíl:
Cíl je na stejném místě jako start tedy před hospodou. Cílový čas se stopuje po dojezdu druhého z dvojice
Časový limit:
222 min nebo 333 min. V případě pozdního příjezdu na start se časový limit neprodlužuje. Překročení
časového limitu se penalizuje za každou započatou minutu takto: do 5 min od limitu (1min / -2body) nad 5
min od limitu (1min / 5 bodů)
př. 6 minut po limitu je 5x2 body+ 1x5 bodů = -15bodů
kategorie „beru vše“ samozřejmě časový limit nemá
Označení kontrol:
v mapě: červený kroužek s číslem kontroly, detailní popis umístění kontroly dostanete na zvláštním
papírku při prezentaci.
v terénu: kleštičkami s číslem kontroly a „mlíkem“ s písmenem. Zálohou v případě ukradení jsou na
zemi rozsypané papírky s číslem kontroly. Umístění kontrol je „Schovankovské“ tedy tak abyste si je
zasloužili, tzn. např. posed bude nahoře, stavidlo bude dole, rybník bude….
kontroly označujte do příslušných políček na průkazce (tu obdržíte při prezentaci) dle čísel kontrol tedy
např. 3 do políčka kontrolu číslo 3 a podobně.

k trati:
závodící dvojice se musí po celou dobu pohybovat společně na doslech
cyklistická přilba je pro všechny povinná a trasu absolvujete na vlastní nebezpečí
Mapa:
turistická mapa 1:50.000 Shocart formát A3 - oboustranná mapa. Výdej map na mapovém startu, možno
dvě do dvojice. Není vodovzdorně upravena.
Bodové ohodnocení a popis kontrol:
Každá kontrola má svoji bodovou hodnotu od 10 do 60 bodů. Bodové ohodnocení nebude vyznačeno v
mapě, bude na samostatném papírku A5 společně s podrobným popisem kontroly. Rozdávat se bude
společně s mapou po startu. Doporučujeme vzít si s sebou lihovou fixu pro zapsání bodů do mapy.
Vyhodnocení:
Vyhrává dvojice s nejvíce nasbíranými body. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas na trati.
Vyhlášení výsledků:
v 18:00 hodin v sále hospody

Ubytování:
ve vlastních stanech
Parkování:
za fotbalovým hřištěm, respektujte pokyny pořadatelů

