Mapový trénink MOV+BFM 9.5.2019
….bude to normální tzv.skorelauf….

Pořadatel: Vlastimil Mutina, SKOB FM
Centrum: Landek-park Ostrava, venkovní posezení restaurace
Harenda u Barborky 49.8681561N, 18.2645636E
Typ tréninku: skorelauf
Zaměření treninku:
A,B,C – volba délky tratě, její oběhnutí v časovém limitu
Přihlášovací formulář na: https://forms.gle/aKczSfG1PHVQJ93m6
Seznam přihlášených na: https://1url.cz/MMsuj
Uzávěrka přihlášek: 8.5. ve 23:59 hodin.
Startovné: členové SKOB Frýdek-Místek (BFM) včetně kroužků OB a SKOB Ostrava
(MOV) zdarma, ostatní, cizí 30,- Kč, pro všechny přihláška po termínu za 20,-Kč
Prezentace: 16:30 – 16:45 hod., na shromaždišti
START 00: 17:00 hod., na shromaždišti, 0 m, funkční start do 17:45
CÍL: stejný jako start, na mapě start i cíl značen trojúhelníkem, uzávěrka cíle 18:45
Mapa: Landek (2013), 1:7500, e 5 m, formát A4, vodovzdorně upravena, pretex
Tratě A,B,C: s volným pořadím kontrol a časovým limitem
A: max 4,5 km / cca 140 m, 20 kontrol, limit 40 minut, max.počet bodů 60
B: max 3,5 km / cca 100 m, 16 kontrol, limit 40 minut, max.počet bodů 40
C: max 2,5 km / cca 80 m, 12 kontrol, limit 40 minut, max.počet bodů 24
Převlékání: krytý prostor (část stanu, nadstřešení) Harendy u Barborky
Občerstvení: pořadatel nezajišťuje, restaurace v areálu Landek-parku
Parkování: velké parkoviště v areálu Landek-parku
Terén: areál Landek-parku, přilehlý svažitý les
Kontroly: na kontrolách velké stojany s kleštěmi, papírové průkazky
Typ ražení: kleštěmi do papírových průkazů, průkazky budou značeny dle kategorií:
C – žluté, B – oranžové, A – červené
Popisy kontrol: piktogramy na mapě
Startovní listina: svůj startovní čas si každý zvolí přímo na startu
První pomoc: účastníci tréninku závodí na vlastní nebezpečí a následnou zdravotní
péči si každý zajišťuje sám
Po tréninku: výsledky na místě se vyvěšovat nebudou, po zpracování budou
vyvěšeny na klubových stránkách
Upozornění: za odložené věci na shromaždišti pořadatel neručí

Vlastimil Mutina, SKOB F.-Místek (BFM)

Příloha, základní vysvětlení:
Úkolem závodníků je shromáždit za časový limit 40 minut co největší počet bodů.
To znamená najít kontroly v závodním prostoru (Landek-park a přilehlý les) a tyto
potvrdit (orazit) do startovního průkazu (příslušný kód do odpovídajícího políčka v
průkazu)). Kontroly mají různou bodovou hodnotu v závislosti na vzdálenosti od startu
(cíle).
Kódy
Kódy
Kódy
Kódy
Kódy

Bodové hodnoty kontrol:
11,12,13,14
1 bod
21,22,23,24
2 body
31,32,33,34
3 body
41,42,43,44
4 body
51,52,53.54
5 bodů

První cifra v kódu kontrol značí její hodnotu.

Kategorie
Kategorie
započítají
Kategorie
započítají

A má kontroly 11-54 (20 kontrol)
B má kontroly 11-44 (16 kontrol), kontroly 51-54 se
pouze při splnění všech kontrol 11-44
C má kontroly 11-34 (12 kontrol), kontroly 41-54 se
pouze při splnění všech kontrol 11-34

Před startem při prezentaci obdrží závodníci startovní průkazy s předepsanými kódy
v průkazu. Nutno vyplnit jméno a kategorii v průkaze. Na startu obdrží závodníci
mapu se zákresem všech kontrol (s kódy kontrol), společně s popisy kontrol ve formě
piktogramu.
Při překročení časového limitu 40 minut bude odečten za každou započatou minutu 1
bod. Mapa se vydává na startu 1 minutu před ostrým startem.
Vyhrává závodník s nejvyšším počtem bodů, při shodném počtu bodů rozhoduje
o pořadí čas.
Nutné vybavení – hodinky !!

centrum, start, cíl

parkování

