ZIMNÍ HRADUBICKÁ LIGA - DELŠÍ SPRINT
STUDÁNKA, PARDUBICE 7. 1. 2017
Centrum:

Malá tělocvična ZŠ Studánka (50°2'13.502"N, 15°48'12.170"E, https://mapy.cz/s/2hMjG) prezentace, převlékání, WC. Příchod do centra z ulice Luční, viz plánek.

Parkování:

Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení – řada ulic je
obytnou zónou nebo jsou velmi úzké a k parkování nevhodné. Doporučené parkoviště na
křižovatce ulic Věry Junkové a Na Drážce - viz plánek. Červené linie označují další místa, kde lze
očekávat nějaká volná parkovací místa.

Prosíme závodníky z Pardubic, aby k dopravě co možná nejvíce využili jiných dopravních
prostředků, než je automobil (kolo, MHD, pěšky).
Mimopardubičtí, kteří přijedou vlakem, se od hlavního nádraží do prostoru závodu pohodlně
dopraví MHD č. 13, 8 nebo 88 – vystoupit na zastávce Na Drážce.
Šatny:

V malé tělocvičně ZŠ Studánka. Vstup pouze bez obuvi.

Vzdálenosti:

Centrum – start: 100 m
Centrum – cíl: 0 m

Prezentace:

V centru 9:00-9:45. Dohlášky pouze podle počtu volných map.

Mapa:

Slovany (měřítko 1:4000, e=2m, stav zima 2017) a Studánka (1:7500, e=2,5m, stav 2017).
Kategorie HE, DE, H a D mají trať na obou mapách – mapy jsou natištěné
oboustranně na jednom listu A4. Start a první část závodu je na sprintové mapě Slovany.
Na zřetelně označené kontrole („OTOČ MAPU“) otočí mapu a pokračují v závodu na „lesní“
mapě Studánka. Na další zřetelně označené kontrole („OTOČ MAPU“) opět otočí mapu a
závěrečnou část závodu absolvují opět podle sprintové mapy Slovany.
Kategorie HK, DK a P mají celou trať na mapě Slovany.
Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru.
Terén:

Vilová čtvrť, sídliště, školní a sportovní areály, příměstský les. Pro všechny kategorie
doporučujeme spíše hladkou obuv.

Ražení:

Elektronické – SportIdent. Kontroly budou naprogramovány v bezkontaktním režimu.
Majitelé bezkontaktních čipů (SIAC) tak mohou orazit pouhým průběhem cca 50 cm kolem
kontroly. Pro majitele starších čipů se nic nemění - budou razit tak, jak jsou zvyklí.
V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.

Kontroly:

V městské části závodu může být kontrola výjimečně bez stojanu – lampion, krabička a kleště
budou pouze přichyceny lankem k objektu kontroly. Většina kontrol bude na stojanech.

Start:

00 = 10:00.
Startovní koridory jsou 3. V 1. koridoru si závodník vynuluje, ve 2. koridoru provede kontrolu
nulování. Po startu si závodník odebere mapu.
Pro čipy SIAC: U startu bude také krabička na otestování baterky v bezkontaktním čipu. Na
rozhraní 2. a 3. koridoru bude také krabička pro kontrolu zapnutí režimu bezkontaktního ražení.
Kategorie P - start libovolný do startovního času 60 (start na krabičku).

Cíl:

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u počítače. Vyčíst
čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí! Cílová jednotka zároveň vypne
bezkontaktní režim u SIAC čipů. Mapy se v cíli neodebírají, neukazujte je ostatním závodníkům
před ukončením závodu.

Tratě:

HE 6.6 km
30 k
H 5.4 km
26 k
HK 3.6 km
24 k
DE 5.0 km
26 k
D 4.4 km
26 k
DK 3.2 km
22 k
P 1.7 km
12 k
Stavitel Jan Fukátko.

Časový limit:

60 minut

Upozornění:

Závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník závodí na
vlastní nebezpečí.

Výsledky:

Průběžné online výsledky sledujte během závodu na adrese
http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=13220 nebo
http://bit.ly/2Dx9Cut . Oficiální výsledky najdete po skončení závodu v ORISu.

WC:

V centru.

Mytí:

Není, až doma.

Občerstvení:

Pouze pití v cíli.
Chutný nedělní oběd pořídíte v okolních pohostinstvích. Máte chuť na Studáneckou jehlu
(vepřová kýta, slanina, cibule a bramborákové koule na jehle přelité pikantní zeleninovou
směsí)? Pak navštivte blízkou restauraci U Vojtěchů vyhlášenou velikostí porcí a lahodností
předkládaných pokrmů. Pizzožrouti ukojí své choutky v pizzerii U Kozlíků nebo v pizzerii Garáž.
Vše viz plánek výše.

