Kunratice Cup
Informace k závodu
•

Na místě se nejprve zajděte zaregistrovat. Čas startu zjistíte v přiložené tabulce.
Nechte si prosím nějaký čas na registraci. Pořadí je uděláno zhruba podle toho,
kolikátí jste poslali přihlášku (budete mít výhodu většího světla). Pokud máte se
startovací dobou výrazný problém, tak mi prosím napište email/zprávu na FBku a
vyběhnete v jiné vlně. Prosím nepište mi ale v době startu smsky, že nestíháte a
dorazíte za 10 minut. Až přijdete, tak dostanete nový čas, ale pořadatelky se na vás
budou významně mračit…

•

Registrace od 18:30, Start intervalový 19:00 – 20:30

•

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 3 bonusové kontroly: Na kontrolách (B1 a B3) budete plnit speciální
úkol, na který si nechte v rezervě pár minut (ocitne se tam najednou pravděpodobně
víc lidí). Kontrolu B2 si označte do průkazky a zároveň si prohlédněte vyvěšenou
mapu, které se zde nachází. Po paměti zkuste najít kontroly P1-P7.

•

Obě kategorie budou mít trochu jinou mapu i trasu. Profíci mají navíc kontroly A1,
A2, A3.

•

Naprostá většina kontrol bude reflexních. 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 u cíle. Pokud se ztráta potvrdí, budou vám body
započteny (ale nezneužívat, jinak skončíte v Labuťáku =))

•

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 mapě (i
k bonusovým kontrolám)

•

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 uvnitř restaurace. V prostorách
restaurace se neběží! (Stejně to už nezachráníte =)

•

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

•

Je zákaz převlékání se v prostorách restaurace a zahrádky (maximálně na
záchodech, ale ty jsou celkem malé). Prosím vyjděte těch pár metrů za plot, ať
neobtěžujeme ostatní hosty. Díky (za nedodržení hrozí bodová penalizace)

•

Pořadatelé sice objednali polojasno a 15-18 °C, ale jsme na zahrádce, tak si vemte
něco suchého a teplého na sebe po doběhu =D

•

Vyhlášení vítězů (1. až 3. místo obou kategorií) proběhne po sečtení všech bodů ještě
večer, ale čas předem odhadnout nedokážu. Pokud si na ceny nepočkáte, schovám
vám medaili a diplom, ale šampaňské se rozdá na místě =D

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

•

Více informací na SPORT.VSE.CZ

