Pokyny:
Všeobecné pro všechny závody:
Závodí se v uzavřeném areálu bývalých vojenských skladů. Vstup je možný pouze hromadně a
jakýkoliv individuální průchod branou je nutno si vyjednat předem s pořadateli. Brána se musí stále
zamykat.
Při závodech je pohyb povolen jen po asfaltových cestách, tratě 100% vedou po asfaltových cestách
s minimálním převýšením, většinou klesají. V prudších klesáních nejsou kontroly.
Závody jsou nazvány :
Middle (denní etapa 1. Části MČR v trailu) sobota 21.4. , start od 14,00
Noční sobota 21.4. , start od 20.30
Long (denní etapa 2. Části MČR v trailu) neděle 22.4. , start od 10,00
Tempo neděle 22.4. následuje hned za cílem závodu long.
Kontroly s jedním lampionem označené v popisu A nemají v terénu vyznačeno rozhodovací
stanoviště. Kontroly v mapách nejsou pospojovány čárami.
Závod Middle sestává pouze z kontrol s jedním lampionem a závodník volí mezi odpovědí A kontrola zakreslená v mapě je označena v terénu lampionem nebo Z – není označena. Na celé trati
nebude žádné rozhodovací stanoviště. Trať možno absolvovat i v obráceném pořadí ( je ale prudší
stoupání).
Kategorie A nemá u závodů Noční a Long odpovědi Z.
Centrum závodů je v restauraci U hřiště v Konici, odtud je do prostoru závodu asi 6km každý se
přepravuje vlastním autem. V centru je bezbariérové WC a možnost si objednat jídlo. Původně
nabízený guláš v sobotu večer z důvodů změny centra nebude.
Startovní pořadí není předem určeno, závodníci mohou startovat tak, jak se dostaví ke startu.
Presentace bude v sobotu od 13ti hodin a v neděli od 9ti hodin v centru.
Odpovědi značí závodníci do průkazů vlastními kleštičkami, možnost zapůjčení na startu.

Vzdálenosti:
Centrum – parkoviště pro závod
Middle 6km
Noční 6km
Long společně s Tempo 7km
Parkoviště – start
Middle a noční 0m
Long a tempo 800m z toho 500m do kopce s výškovým rozdílem 25m
Cíl-parkoviště
Middle a noční 0m
Long 800m (cesta vede přes tempo kontroly), cíl tempo 300m.
Tratě a časové limity:
Middle E 1,6km 20 kontrol + 2 časové po projití cílem časový limit 108 minut + 10 pro para
A 1,6km 15 kontrol + 2 časové po projití cílem, časový limit 93 minut + 10 pro para
Noční E 1,6km 20 kontrol + 2 časové po projití cílem, časový limit 108 minut + 10 pro para
A 1,6km 15 kontrol + 2 časové po projití cílem, časový limit 93 minut + 10 pro para
Long E 2,4km 22 kontrol + 2 časové před startem, časový limit 138 minut + 10 pro para
A 2,4km 18 kontrol + 2 časové před startem, časový limit 126 minut + 10 pro para
Tempo společné pro všechny kategorie, celkem 6 stanovišť na každém 5-6 lampionů a 2-3 mapy.
Celkem 17 map. Vzdálenost mezi stanovišti celkem asi 500m.
Kontroly Denní závody - standardní stojany s lampiony, noční reflexní bílé odrazky, vzor bude u
startu.

Mapy 1:5000 ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM. Upozornění, jedná se o běžnou OB mapu lesního
prostoru, při mapování bylo generalizováno, některé malé objekty nebo detaily proto nemusí být
v mapě zakresleny. Mapy jsou v mapnících.
Organizace časových kontrol a závodu Tempo:
Závodník je povinen vyčkat před kontrolou u červenobílého pásu položeného napříč cesty, teprve na
vyzvání pořadatele postoupí dále ke kontrole.
Na kontrole budou závodníkovi ukázány v terénu lampiony (5-6) a pak obdrží najednou 2-3 mapy
položené na sobě a obrácené rubem. Mapy budou zorientované. Začne se měřit čas. Závodník otočí
horní mapu postupně odpovídá, který z lampionů v terénu pracovně označených A-F od leva je ten
zakreslený v mapě s popisem kontroly. Po odpovědi přechází k řešení další mapy. Je zakázáno dívat se
na mapy dopředu, nebo se vracet k přecházející mapě. Po vyslovení poslední odpovědi končí měření
času. Závodník na kontrolách vyslovuje odpovědi „A“, „B“, „C“, „D“, „E“ nebo „F“, případně „Z“.
Může použít i mezinárodní
„alfa“, „bravo“, „charlie“, „delta“, „echo“ nebo „foxtrot“, případně
„zero“.
Na časových kontrolách u závodů middle, noční a long nebudou odpovědi Z, to znamená, že zákresu
v mapě vždy odpovídá některý z lampionů v terénu, u závodu Tempo však mohou být odpovědi Z, to
znamená, že žádný z lampionů v terénu nemusí odpovídat zákresu v mapě.
Za špatnou odpověď je penalizace u časových kontrol 60 sekund, u závodu tempo 45 sekund.
Hodnocení závodů: pro Mistrovství ČR v Trail o se sčítají výsledky závodů Middle a long.
Vyhlášení výsledků v neděli 22.4. po 14. hodině v centru.

