2. ročník MAMUT BIKE ORIENTEERING
POŘADATEL:
DATUM KONÁNÍ:

Spolek orientačních sportů MAMUTI Z LIPOVKY
SOBOTA 18. 6. 2016 – NOČNÍ PROLOG
NEDĚLE 19. 6. 2016 – HLAVNÍ ZÁVOD

CENTRUM ZÁVODU: Kemp Vochtánka pod hradem Potštejn, více na
www.kempwestern.cz GPS: N 50°4.55063', E 16°18.74198'
Startovní koridor:

vstup 5 minut před ostrým startem (registrace + kontrola výbavy+ čas pro plánování
trasy u stolu ve startovním altánu)
Orientační závod dvojic ale i jednotlivců s podrobnou mapou na horském či
trekovém kole v časovém limitu 333 minut.

POKYNY














parkování: přímo v kempu dle pokynů pořadatelů nebo správce kempu
prezentace: v sobotu od 17:00 do 22 hod. v CENTRU ZÁVODU nebo
v neděli v kempu od 7 do 8:30 hod.
(obdržíte pouze startovní číslo a popis kontrol) Startovní průkaz bude vydán až
se závodní mapou
START:
sobota (Prolog) – od 22:00 hod.
neděle (Hlavní závod) – od 9:00 hod.
viz startovní listina zveřejněna na webu (5 min. vlnách)
CÍL:
V PROSTORU KEMPU – bude upřesněno místo
uzávěrka cíle je hodinu po skončení limitu posledních startujících (tj. cca 16:30hod.)
Výsledky:
budou průběžně vyvěšovány v cíli, později budou na webu závodu.
Vyhlášení: cca v 16:30 hod.
Mapa:
Potštejn 2016, měřítko 1:30 000, E=10m, rozměr A2 (2 slepené A3) materiál Pretex.
Mapy s natištěnými kontrolami a jejich bodovými hodnotami se vydávají 5min před
Startem ve startovní zóně (1ks pro každého)
Kontroly:
sobota (PROLOG) – kleště + lampión + fábor s písmenem (startovní průkaz)
neděle (MAMUT) kontroly nebudou označeny lampionem s kleštěmi!!!
na každé kontrole bude pověšen červenobílý fábor, který bude označen písmenem a
symbolem závodu (v prostoru je mnoho fáborů z turistických akcí). Pro doložení
průchodu kontrolou bude nutno doplnit část chybějícího textu (čísel) do
FOTOPOPISU kontrol, který obdržíte spolu s mapou těsně před startem.
Celkem je v terénu 50 kontrol.
Bodová hodnota kontroly: vychází z označení kontroly (č. 13 = 10 bodů; 30 = 30 b.; 82 = 80 b.)


Časový limit:
sobota (PROLOG) – 111 MINUT (1h 51min) bodování a penalizace stejná jako u hlavního závodu.
neděle (MAMUT) – 333 MINUT (5h 33min), každá započatá minuta navíc je penalizována:
- prvních 10 minut 5 bodů za minutu,
- 10:01 – 60:00 minut 10 bodů za minutu,
- 60:01 a více = přes limit - nebude bodováno

Pořadí v cíli bude hodnoceno podle počtu bodů a při rovnosti bodů bude dále rozhodovat čas

Dvojice musí být na kontrolách společně, na trati celou dobu na doslech od sebe
- na vybraných kontrolách bude ražení (průjezd) pod dohledem rozhodčího

V případě dojezdu pouze jednoho závodníka (u dvojice), bude dvojice uvedena ve výsledcích MS

Účastníci jedou na vlastní nebezpečí, ve startovním koridoru podepíší prohlášení

Povinná výbava: cyklistická přilba, dobrý technický stav kol nutný, doporučujeme lékárničku,
telefon, nářadí, lepení, lihový fix
PRO NOČNÍ PROLOG JE POVINNÉ OSVĚTLENÍ PRO PŘEDNÍ I ZADNÍ ČÁST KOLA (budete jezdit též po
silničních komunikacích, tj. vepředu bílé světlo a vzadu červené) DOPORUĆUJI REFLEXNÍ PÁSKY NA
KONČETINY A REFLEXNÍ VESTU!!!







Nejezděte mimo cesty a tam, kde je to pro cyklisty zakázané
Pro orientaci v terénu v době závodu je zákaz používání GPS, pro záznam trasy je GPS povolena
Dodržujte pravidla silničního provozu, chodci mají na turistických stezkách přednost
Telefon na pořadatele je na závodních mapách (tel.: 702 283 494 – Radek Sedlák)
Mytí kol – zákaz mytí v řece, použijte vlastní prostředky
k občerstvení v kempu využijte 50,-Kč stravenku na libovolné jídlo

