Pokyny pro účastníky
závodu Českých akademických her v orientačním běhu, pro oba dva dny
Datum:
4.-5.5. 2006
Centrum závodu: obec Bukovinka (okres Blansko), 10km SV od Ochozu u Brna,
shromaždiště je na fotbalovém hřišti 400m za obcí směrem na Vyškov.
Prezentace:
4.5. 12:00-13:30 v centru závodu v Bukovince
5.5. 8:30-9:30 v centru závodu v Bukovince.
při prezentaci obdrží studenti akreditační karty, které pak předloží při
vyřizování ubytování na kolejích.
Všichni studenti předloží na prezentaci index nebo ISIC.
Doprava:
z areálu kolejí Vinařská (z parkoviště u Ekonomicko-správní fakulty) bude
každý den odjíždět autobus na Bukovinku.
4.5. v 11:30
5.5. v 7:30, návrat bude vždy po skončení soutěží a vyhlášení vítězů.
Parkování:
v omezené míře u shromaždiště, jinak v obci.
Převlékání:
možnost postavit oddílové stany na hřišti, v budově u hřiště je možné využít
menší šatnu.
Vzdálenosti
centrum závodu – start 4.5. do 1200 m
5.5. do 1500 m
centrum závodu – cíl 0 m
Start:
4.5. ve 14:00
5.5. v 10:00
na startu bude pouze krabička na vynulování a pak startovací krabička,
kterou závodník orazí v době svého startu.
Systém ražení: Sportident. Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické
ražení. Každý závodník si na startu ve vlastním zájmu musí provést
vynulování a po ukončení závodu je povinen si nechat odečíst údaje z SI
čipu do počítače ( a to i v případě, že nedokončí závod!!).
Vyčítání čipů bude v centru v cílovém prostoru.
Terén:
4.5. mírně členitý, převážně jehličnatý les, většinou s dobrou průběžností a
množstvím cest, v některých částech větší množství porostových detailů.
5.5. převážně jehličnatý les s dobrou průběžností, v S části mapy prudký svah
s množstvím kamenů a skalek.
Prosíme závodníky, aby dbali zvýšené opatrnosti na nově vysazené lesní
kultury. Zákaz vstupu do oplocenek. Nové paseky v blízkosti kontrol jsou
zakresleny
Mapy:
4.5. mapa Údolí říčky, 1:15 000, E m, stav jaro 2005, rozměr A4, mapa bude
v mapníku, hlavní kartograf Radek Čech.
5.5. závod se koná na dvou mapách, mapa Údolí říčky a Rakovecké údolí,
obě 1:15 000, E 5m, rozměry A4,
hlavní kartograf Radek Čech, obě mapy dostanete na startu v jednom
mapníku.

Parametry tratí: 4.5. H21 6250 m, 205 m převýšení, 16 kontrol
D21 4980 m, 165 m převýšení, 13 kontrol
5.5. H21 14590 m, 530 m převýšení, 22 kontrol
D21 8240 m, 345 m převýšení, 14 kontrol
stavitelé Libor Zřídkaveselý a Jiří Urválek
Popisy:
na mapě i na shromaždišti.
Vyhlášení vítězů: po skončení závodu, 4.5. přibližně v 17:30
5.5. přibližně v 14:30
závodníci-studenti na prvních třech místech obdrží medaile, diplomy a
drobné věcné ceny. Nestudenti nebudou vyhlašováni.
Občerstvení:
Protesty:
WC:

po doběhu voda se sirupem, v centru bude k dostání pivo, limo, párky apod.
na klasice budou na trati H21 dvě občerstvovačky, D21 jedna
občerstvovačka. Voda a ionťák.
písemné s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
pouze v prostoru shromaždiště, zabezpečené firmou Toi-toi.

Za pořádající Masarykovu univerzitu se na Vás těší
Jan Došla – ředitel soutěže

