Pokyny neděle 22.5.
Všeobecně: Shromaždiště je ve sportovní hale v obci Čechy pod Kosířem. Vzhledem ke svatbě, která
se zde konala v noci, máme k dispozici jen předsálí vlevo. Je zde WC a možnost zakoupení
občerstvení.
JURY: Jana Kosťová, Tomáš Leštínský, Jana Glabazňová
TEMPO:
Mapa: Čechy zámecký park 1:4000 ekv. 2,5m (výřezy) mapový klíč ISSOM
Začátek 9,00 hodin.
Budou celkem 4 stanoviště. První z nich se nachází u plotu na cestě do zámeckého parku, cca 150m
od shromaždiště vpravo.
Závodník se na každém stanovišti musí posadit na židli, nebo zajet s vozíkem přesně na vymezené
místo.
Rozhodčí ukáže závodníkovi vždy 6 lampionů od leva A, B, C , D, E a F a pak předá tři mapy na sobě.
Závodník postupně bere mapy a slovně určuje, který lampion odpovídá zákresu v mapě (vysloví
písmeno).
Čas se měří pro všechny tři mapy společně. Na některých stanovištích budou postupně ukázány i dvě
skupiny lampionů po šesti. Mezi každou skupinou bude přestávka na ukázání další skupiny.(čas se
neměří).
První stanoviště 2x 6 lampionů
Druhé stanoviště 2x6 lampionů
Třetí stanoviště 1x 6 lampionů
Čtvrté stanoviště 2x6 lampionů (toto stanoviště už je jen pro kategorii E)
Bude se tedy řešit celkem 21 kontrol. Součet vzdáleností mezi stanovišti je celkem asi 500m. Pouze
poslední stanoviště je ve svahu, jinak běžně sjízdný terén. Řešení Z není.
Po absolvování posledního stanoviště se závodník vrací na shromaždiště, není povoleno pobývat
v parku během závodu.
Časy naměřené pro všechny skupiny lampionů se sčítají. Za každou špatnou odpověď se připočítává
čas 45 sekund. Vítězí nejkratší čas.
Výsledky budou vyvěšovány v centru, vyhlášení společně s výsledky odpoledního závodu.
Trail – klasický
Centrum – start 1,8km převýšení 140m, cesta bude vyznačena oranžovými fáborky. Pouze pro
vozíčkáře máme povoleno vjet do lesa až ke startu. Cesta vede po silnici kolem kostela směr Lhota
pod Kosířem, asi po 2km odbočit vpravo na lesní asfaltovou cestu (bude označeno lampionem) a dále
asi 1,5km do kopce.
Parkování omezené podél cesty.
Start 11,00 hod.
Mapa Gabrielov 1:5000 ekv. 2,5m mapovaná specielně pro tento závod, mapový klíč ISOM
Parkování omezené podél cesty.
2 časové kontroly před startem, dbejte pokynů, budete vyvoláváni.
Ražení do průkazů vlastními kleštičkami (na požádání na startu zapůjčíme).
Tratě: E 2,2km 20 kontrol limit 126 minut + 20 pro vozíčkáře, cca 30% trati je po asfaltu, zbytek lesní
cesty.
A 1,6km 13 kontrol, limit 90minut + 15 pro vozíčkáře,, cca 45% trati je po asfaltu, na této trati nejsou
kontroly s řešením Z.
Po skončení závodu návrat stejnou cestou do centra.
Výsledky v centru, vyhlášení po skončení závodu.
Odchylky mapového klíče:
Větší hráze z větví pokácených stromů jsou značeny jako hustník zeleně.
Některé kupy nemají výšku 1m, přesto jsme je do mapy zanesli, protože patří do konfigurace terénu.

