Zimní hradubická liga - městský delší sprint
Pardubice, Gymnázium Dašická 6. 1. 2019
Centrum:
Tělocvičny Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083 (50.0362008N, 15.7896436E,
https://mapy.cz/s/3iAzc) - prezentace, převlékání, WC, vyčítání. Příchod do centra z ulice
Dašická, viz plánek.
Parkování:
Není pořadateli nijak organizováno. Respektujte dopravní předpisy a omezení.
Doporučená parkoviště viz plánek.
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. 2, 12, 13 – vystoupit na zastávce U Kostelíčka.
Šatny:

Šatny Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083. Vstup pouze bez obuvi.

Vzdálenosti:
Centrum - Start: 300m – viz plánek, značeno modrobílými fáborky
Cíl - Centrum: 900m (změna: všechny kategorie) – značeno červenými fáborky
Vyčítání je v centru závodu, nutno se vrátit do centra za účelem vyčtení čipu!
Prezentace:

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

Mapa:

San Piego (měřítko 1:5000, ISSOM 2007, e = 2m, stav podzim 2018, A4)
Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru.
Terén:
Městské centrum, městský park, vilová čtvrť, sídliště. Pro všechny kategorie
doporučujeme hladkou obuv, je zakázáno používat hřeby!
Ražení:
Elektronické – SportIdent. Kontroly budou naprogramovány v bezkontaktním režimu.V
případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.
Kontroly:
Malý lampion, krabička a kleště budou pouze přichyceny lankem k objektu kontroly.
Většina kontrol nebude na stojanech. Kontroly na stojanech budou mít klasické velké
lampiony.

Fair Play:
Žádáme všechny závodníky, aby respektovali pravidla Fair Play, zvláště aby nepřekonávali
překážky, jejichž překonávání je dle mapového klíče zakázáno.
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 dále pokračuje vyčtením svého
čipu u počítače v centru závodu. 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 4,6 km (7 km) 24k
H 3,1 km (5 km) 15k
HK 2,8 km (4 km) 18 k
DE 3,8 km (5,5 km) 20 k
D 2,9 km (4,5 km) 15 k
DK 2,4 km (3 km) 15 k
P 1,6 km (2 km) 16 k
V závorce přibližná vzdálenost po postupech.
Stavitel Jan Žák.
Časový limit:

60 minut

Upozornění:
Závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník
závodí na vlastní nebezpečí. Tratě se vyhýbají páteřním komunikacím.
Výsledky:
Průběžné online výsledky sledujte během závodu na adrese
https://bit.ly/2Q8jJf2.
Oficiální výsledky najdete po skončení závodu na http://lpu.cz/zhl19 a v
ORISu.
WC:

V centru.

Občerstvení:

Pořadatel nezajišťuje občerstvení.

Omezení:

Je zakázáno používat boty s hřeby.

Upozornění a výňatek z klíče:

Všechny kategorie překonávají mimoúrovňově ulici Karla IV,
používají k tomu podchod.
V této situaci je nutno využít podchodu, týká se všech kategorií!

Průchod touto pasáží (kanopy) není povolen, zákaz překonávání!
Reálná průchodnost pasáže se může v průběhu závodu měnit,
dodržujte zásady Fair Play a nezneužívejte průchodnosti přes
zakázané objekty.

Nepřekonatelná vodní plocha, zákaz překonávání!

Překonávání této komunikace je zakázáno, zákaz překonávání!
Komunikace není obehnána páskou, dodržujte zásady Fair Play.

Mapka:

