VIPrahlé duše 2010
4. ročník
bodovacího dvojic závodu s volným pořadím kontrol

Pokyny závodu
30.10.2010








Praha 5, Zbraslav

Orientační závod dvojic na horském či trekovém kole s mapou. Pětihodinovka s volným
pořadím kontrol
centrum závodu – Praha 5, Zbraslav, restaurace U Chladů GPS: 49°58'15.842"N,
14°24'2.204"E
parkování – přilehlé parkoviště před restaurací, (nevjíždějte přímo do areálu restaurace)
prezentace – 11:30-12:30,
start – 13.00 hod., počet vln a časy budou upřesněny při prezentaci, cíl – je v prostoru
startu, uzávěrka cíle je hodinu po limitu, tj. v 19:00 hod. u první vlny
vyhlášení výsledků - v cca 19:30 hod.
přihlášky - přijímáme a registrujeme až do 29.10. přihlašovacím systémem
http://viprahlo.wufoo.com/forms/viprahlo/ . V den závodu na místě u prezentace




















startovné za dvojici:
480,- Kč hotově na prezentaci v den závodu
mapa – turistická, měřítko cca 1:50 000, základní interval vrstevnic 10m, vydavatel SHOCART.
Mapa se zákresem kontrol se vydává v okamžiku startu každému závodníkovi, průkazky pro
označení průjezdu kontrolami a popisy kontrol v tištěné formě budou vydávány při prezentaci
závod dvojic s volným pořadím kontrol začíná hromadným startem na pokyn startéra a končí
průjezdem obou závodníků cílem, cílový čas dvojice je časem druhého závodníka. V případě dojezdu
pouze jednoho závodníka, bude dvojice uvedena ve výsledcích mimo soutěž. Dvojice musí být na
kontrolách společně, na trati celou dobu na doslech od sebe - na vybraných kontrolách bude
ražení (společný průjezd dvojic) pod pohledem rozhodčího
kontroly budou pověšeny přímo na objektech nebo v jejich těsné blízkosti a budou navíc doplněny
červeno-bílými fáborky pro lepší orientaci nebo pro případ odcizení. V případě odcizení kontroly
závodníci pokračují v závodě dále a tuto skutečnost oznámí při příjezdu do cíle. Doporučujeme
pořídit foto na mobilní telefon.
hodnocení závodu - každá kontrola je za 5 bodů, časový limit závodu je pevně stanovený (5
hodin) a každá minuta navíc je penalizována: prvních 10 minut 1 bod za minutu, dále 2 body za
minutu. Pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu bodů, při rovnosti bodů bude dále řazeno
podle dosaženého času
na každé kontrole jsou kleště, kterými do příslušného políčka v průkazce orazíte kleštěmi kód
(číslo na mapě = číslo políčka na průkazce). Příklad: na kontrole v mapě č. 8 orazím kleštěmi kód do
políčka č. 8 v průkazce; na kontrolu č. 9 nejedu – políčko v průkazce zůstane nevyplněné)
výsledky budou průběžně vyvěšovány v cíli a zveřejněny na stránkách: www.viprahlo.snadno.eu
účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v přihlášce k závodu, účastníci
mladší 18 let pouze se souhlasem rodičů. Je povoleno jezdit mimo cesty. V terénu se vyskytují
výjimečně i technicky náročné sjezdy a v blízkosti kontroly č. 19 a 24 jsou strmé srázy.
Jeďte proto opatrně a neriskujte! Přijeli jste si to užít!
1. pomoc - s sebou doporučujeme lékárničku a mobilní telefon pro případné přivolání 1. pomoci
(112, 155)
cyklistická přilba je povinná, povinné osvětlení přední i zadní (dojezd za soumraku – západ slunce je
v 17:44 hod.), dobrý technický stav kol nutný,
nejezděte tam, kde je to cyklistům zakázáno! Zákaz používání GPS navigace
Na startu je dispozici WC, občerstvení a možnost hlídání věcí. Jídlo doporučujeme objednat předem
Za spolupráci a podporu při pořádání závodu děkujeme:

ČEPS a.s., Pivovar Svijany, Regionální muzeum v Jílovém u Prahy, Ovocný lihovar
Petrov, restaurace U Chladů, KOLOSHOPCZ, restaurace U Zdeňky

Jeďte opatrně, ale vostře !

