Kunratice Cup

Petřín Open 2011
Informace k závodu


Na místě se nejprve zajděte zaregistrovat. Čas startu zjistíte v tabulce na
sport.vse.cz. Nechte si prosím nějaký čas na registraci. Pořadí je stanoveno podle toho,
kolikátí jste poslali přihlášku. Pokud máte se startovací dobou výrazný problém, tak
napište na kunraticecup@seznam.cz a problém vyřešíme. V době startu ale prosím
nepište smsky, že nestíháte a že dorazíte za 10 minut. Až přijdete, tak dostanete nový
čas, ale pořadatelky se na vás budou významně mračit… =D



Registrace od 19:00, Start intervalový 19:30 – 20:40



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



Na trati jsou 2 bonusové kontroly označené B1 a B2. Zde si pro vás organizátoři
připraví speciální opičí dráhu, kterou musíte před získáním kontroly absolvovat.
Pokud ještě večer řídíte, zařaďte si B2 na začátek.



Na trati bude umístěno i 5 paměťových kontrol. Jejich umístění naleznete na
kontrolách 2 a 21, což budete mít vyznačené i na průkazkách. Zde si budete muset
zapamatovat polohu kontrol, najít je a označit na průkazce do X1 až X5. Na obou
kontrolách najdete umístění všech pěti paměťových kontrol, je tedy jedno, z které
z nich na ně půjdete.



Obě kategorie budou mít stejnou trasu, ale mapa profíků se bude u třech kontrol
trochu lišit.



Některé kontroly budou možná reflexní, ale většinou se jedná o klasické lampiony.
Navíc bude na každém stanovišti cedule s kódem kontroly. Ten zapíšete na průkazku
v případě, že někdo lampion během závodu ukradne (k závodu budete potřebovat
psací potřebu… viz další text). Čísla na kleštích souhlasí s čísly na mapě a na
průkazkách. Žádná sběrná kontrola nebude.



Na průkazkách je místo na opravu. Využijte k tomu políčka R1, R2, R3. Průkazky si
můžete před startem zalepit izolepou, ale prosím nezalepujte poslední řádek!!!
Musíme na něj po závodu ještě psát.



Popisy ke kontrolám a bodové hodnocení je vytištěno přímo na mapě.



Po trase budete muset překonat i několik dalších překážek - vylézt na strom, projít
začátek tunelu, překonat past na myši i pavoučí síť. Na těchto kontrolách proto
počítejte s časovým zdržením. Rozmístění kontrol je záměrné, prosím neupravujte ho.
Pokud vám omylem spadne, vraťte na původní místo. Zároveň si zkuste sami
cvaknout všechny kontroly, ať se zbytečně neochuzujete o zážitky =D



Pozor! Terén na Petříně je z hlediska nočního běhu relativně nebezpečný. Na trati je
řada skalek, a prudkých srázů. Prosím dbejte na svou vlastní bezpečnost a zbytečně
neriskujte. Organizátoři nenesou žádnou odpovědnost za případné zranění. Každý
účastník běží na vlastní riziko. Zároveň se řídíme pravidlem: Bezdomovců se
nebojíme, jsme rychlejší! (ale oni vám nic neudělají, přímo po trase jsem neobjevil
žádného a zpravidla budou více vylekaní než vy =))



Novinka!! V rámci závodu bude rozmístěných 9 hádanek (z toho 2 budou uvedené
přímo na mapě). Zbývajících sedm je vždy umístěných u kontrol (jsou v popiskách
označeny hvězdičkou). Na jejich vyluštění dostanete při registraci speciální papír,
který nakonec odevzdáte v cíli při doběhu. K jejich luštění se vám bude hodit psací
potřeba. Ty si případně budete moci zapůjčit na startu, u bonusových kontrol i v cíli
(v cíli ale luštit nemůžete a musíte odběhnout kousek stranou). Není problém si
hádanky přepsat na papír a luštit kdykoliv během závodu. Nesmíte však k řešení
využít internet či mobilní telefony a hádanky musí být odevzdány společně
s průkazkou při doběhu.



Za 3 vyluštěné hádanky získáte 1 bod, za další 3 další bod. Za 8 vyluštěných
hádanek obdržíte 3 body a za 9 hádanek 4 body.



V případě, že nám někdo zničí hádanky na kontrolách, budete je moci získat na B1,
B2 a v cíli. Musíte však prokázat, že jste na uvedeném stanovišti opravdu byli
(označením příslušné kontroly na průkazce).



Letos bohužel nebude možné si na místě zapůjčit buzoly, tak si prosím raději přineste
svoje. Ale snad zvládnete Petřín i bez buzoly…



Restaurace bude mít otevřeno do 1:00. Máme zamluvený salónek pro sebe. Věci si
zde budete moci během závodu nechat. V místnosti budou neustále organizátoři, ale za

odložené věci neručíme. Cennosti si raději nechte doma, přinejhorším je uložte na start
nebo registraci. Zároveň prosím, abyste se převlékali v salonku nebo venku a
neobtěžovali tím ostatní hosty… loni to pan provozní v Kunraticích nesl velmi nelibě
a už nás tam nechce vidět =DD


Registrace bude probíhat uvnitř salónku, start a cíl venku.



Pořádání závodu máme schválené od magistrátu hl. města Prahy. Zároveň jsme o
závodu informovali městské policisty. Proto by nemělo dojít k žádným problémům,
kdyby se vás po trase někdo ptal, tak se odkažte na organizátory. S tím souvisí i
podmínka magistrátu během závodu využívat výhradně cesty a předem vyšlapané
pěšiny. Díky.



Vyhlášení vítězů (1. až 3. místo obou kategorií) proběhne po sečtení všech bodů ještě
večer, ale čas předem odhadnout nedokážeme. Ostatní výsledky budou na sport.vse.cz
následující den.



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



Více informací na SPORT.VSE.CZ

Na viděnou se těší
hlavní pořadatel Ondřej Merta
a za ostatní organizátory Karin Kabešová

