BOB CUP
24.11.2018 Otaslavice

Pokyny
Datum

Sobota - 24.11.2018

Pořadatel

TJ Sokol Plumlov

Centrum

Otaslavice, koupaliště.
Prosíme závodníky, aby do nově opravené společenské místnosti nevstupovali
v závodní obuvi. Děkujeme.

Prezentace

9:30 – 10:30 v centru závodu

Start 00

11:00

Vzdálenosti

Centrum - start 150m
Centrum - cíl 30m
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.

Systém

Middle po hanácké vesnici s prvky klasické trati s předpokládaným časem

závodu

vítěze hlavní kategorie 40-45 min.
Pevné pořadí kontrol, intervalový start.
Kategorie HDR a P start kdykoliv do času posledního závodníka.
Na kontrolách nejsou lampionky. Lampionky mají jen kategorie DH10 a
HDR.
V prostoru závodu se nachází několik lomů, některé budou v terénu
omlíkovány. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti!
Závod probíhá za plného silničního provozu, buďte prosím opatrní!
Zákaz vstupu na osetá pole!
Vybrané kategorie soutěží na postupu mezi kontrolami 40 a 41 o luxusní
láhev alkoholu, věnovanou jubilantem Bobem.

Popisy kontrol

Piktogramy jsou k dispozici v centru formou samoobsluhy.

Mapa

Metle, 1:5 000, E=5m, stav listopad 2018, formát A3, klíč ISOM 2017.
Vodovzdorně upravena. Mapoval Radoslav Matyšek.
Poněkud netradičně je rozhraní porostů značeno zelenou přerušovanou čarou
→
Sem se nesmí →

Terén

Vesnice, lesíky a chatové osady v okolí obce Otaslavice.
Nedoporučujeme obuv s hřeby.

Vyčítání SI
čipů

V centru závodu. Každý závodník, i když nedokončí závod, je povinen vyčíst
svůj čip neprodleně po příchodu do centra.

Ražení

Elektronické – SportIdent

Odběr map

Mapy se nebudou v cíli odebírat, dodržujte prosím proto pravidla fair play.

Vyhlášení

Předpokládané vyhlášení výsledků v cca 13:00. Vyhlášeni budou 3 nejlepší

výsledků

závodníci všech kategorií kromě HDR (zde dostanou odměnu všichni) a P
(tato kategorie nebude vyhlášena)

Záchody

V centru závodu.

Občerstvení

V cíli bude k dispozici teplý čaj. V bufetu pak pivo, limo, guláš, pestrá paleta
sladkostí.
Bob jakožto jubilant věnuje závodníkům bečku piva, tzn. prvních 100 piv
zdarma!

Parkování

Parkování na louce u centra závodu, dbejte prosím pokynů parkovacích
asistentů. Zdarma.

Upozornění

Závodníci startují na vlastní nebezpečí; bezplatná lékařská pomoc je
poskytována pouze po doběhu v centru závodu; následující lékařskou pomoc
si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Funkcionáři
závodu

ředitel: Karel Otruba
hlavní rozhodčí: Radoslav Matyšek
stavitel tratí: Bob Stoklasa

