Kunratice Cup

Petřín Open 2013
Amatérský závod v orientačním běhu


Detailní informace si prosím pečlivě pročtěte. Otázky na info, které je zde vypsáno,
nebudu odpovídat =D V době těsně před startem nebudu brát nikomu telefony, tak
se o to ani nepokoušejte. Díky za pochopení =))



Co s sebou: TUŽKU, buzolu, čelovku, sluníčko, dobrou náladu =D



Na místě se nejprve zajděte zaregistrovat. Čas startu zjistíte v přiložené tabulce/na
webu. Nechte si prosím nějaký čas na registraci. Pořadí je uděláno zhruba podle toho,
kolikátí jste poslali přihlášku (budete mít výhodu delšího světla). Pokud nestíháte, tak
prostě vyběhnete v jiné vlně a čas startu se vám samozřejmě posune (hlaste se na
startu, až budete připravení vyběhnout).



Registrace od 18:30, Start intervalový 19:00 – 20:30. Ve výjimečných případech lze
startovat i později, ale od 22:30 začnou mizet kontroly (bonusové kontroly B1 a B2
zmizí již v 22:00).



1. vlna 0:00 = čas 19:00



Závod je typu scorelauf (není předem určena trasa běhu, kontroly budou různě
bodově ohodnoceny podle náročnosti). Vyhrává dvojice s největším počtem bodů,
v případě rovnosti bodů rozhoduje čas. Za pozdní doběh nad 120 min se odečítají
body (-1 bod za každou započatou minutu).



Na trati jsou 2 bonusové kontroly: Na kontrolách (B1 a B2) budete plnit speciální
úkol, na který si nechte v rezervě pár minut (ocitne se tam najednou pravděpodobně
víc lidí). Bonusové kontroly se budou zavírat v 22:00!!



Kontroly P1 a P2 si oražte a pak se vydejte najít paměťové kontoly X1 – X5 dle
vyvěšené mapy (tu samozřejmě zanechte na místě). Trasa z kontroly P1 na X1 není na
mapě, ale lze snadno intuitivně trefit. Z obou kontrol (P1 a P2) lze doběhnout na
všechny paměťovky (X1 - X5).



Na startu obdržíte kromě mapy ještě list A4 (oboustranný!) s dodatečnými úkoly. Za
Úkol 1 se vám bude odečítat výsledný čas (až o 5 minut) a za Úkol 2 můžete získat až
5 bodů navíc.



Obě kategorie mají stejnou mapu i počet kontrol. Profíci mají pouze na mapě
vybělené okolí 3 kontrol.



Kontroly NEBUDOU reflexní. Čísla na kleštích by měla souhlasit s čísly na mapě a na
průkazkách (potvrdím na startu po úspěšném roznosu). Žádná sběrná kontrola
nebude.



Pokud některá kontrola zmizí cizím zaviněním z lesa a vy ji nenajdete, prosím
nahlaste ihned po doběhu v cíli. Když se ztráta potvrdí, budou vám body započteny.



Pokud na průkazkách uděláte chybu, opravu cvakněte do políček R1/R2/R3
a nahlaste v cíli.



Popisy ke kontrolám a bodové hodnocení jsou vytištěné přímo na průkazce
(i k bonusovým kontrolám a paměťovkám).



Ploty/zdi se smí přelézat, pokud obě strany leží na veřejném pozemku.



Na trati je několik příkrých srázů a proto si prosím dejte pozor. Závodníci běží na
vlastní zodpovědnost, za případná zranění organizátoři ani SPORT.VSE nenese
zodpovědnost.



Cíl závodu bude stejně jako start na zahrádce před restaurací.



Restaurace má běžně otevřeno do 0:00, ale snad nám při větší útratě nechají
otevřeno o trochu déle. V prostorách registrace a startu budou neustále organizátoři,
ale za odložené věci neručíme. Cennosti si raději nechte doma, přinejhorším je uložte
na start nebo registraci přímo k organizátorům.



Každý si dá před/po doběhu povinně min. 1 pivko, ať je tržba a nechají nás závodit i
další ročník. Pizzy se dají objednat pokud vím do 23:00.



Platí zákaz převlékání se v prostorách uvnitř restaurace, kde sedí cizí hosté. Prosím
převlékněte se v prostoru salonku, kde bude probíhat registrace popř. venku či na
WC. Díky (za nedodržení hrozí bodová penalizace).



Přísný zákaz chůze po restauraci v mokré obuvi!



Pořadatelé sice objednali polojasno a 15-18 °C, ale p. p. Miloš žádost vetoval, takže
bude krásných 12 °C a 5.2 – 19.2 mm srážek =D Tak si vemte něco suchého a teplého
na sebe po doběhu =D



Vyhlášení vítězů (1. až 3. místo obou kategorií, čokoláda útěchy za krásné poslední
místo a vložená soutěž o skokany roku) proběhne po sečtení všech bodů ještě večer
mezi 23:00 a 24:00. Pokud si na ceny nepočkáte, schovám vám medaili a diplom, ale
ostatní se rozdá na místě =D



K dispozici bude pro každého závodníka účastnický diplom =)



Akce je povolená od Magistrátu hl. města Prahy.



Více informací na SPORT.VSE.CZ

V případě naléhavého problému či totálního zabloudění v lese volejte:
Ondřej Merta (Tel. 604 608 827)

