POKYNY
18. ročník tradičního otevřeného závodu, přebory menších
oddílů Jihomoravské oblasti

“RBK cup open 2016
Pořadatel: SK Radioklub Blansko (RBK)
Datum: sobota 12. listopadu 2016
Shromaždiště: Karolín – táborová základna DDM Blansko , Loc: 49°24'28,6"N,
16°39'53,9"E
Parkování v areálu táborové základny, dbejte pokynů pořadatelů
V základně bude WC a mytí a možná i nějaké podstřeší
Kategorie:

A = muži
B = ženy, veteránky, veteráni
C= žactvo, začátečníci
D= mini závod pro nejmenší 

Typ závodu: Tradiční dvouetapový
1.etapa krátký závod s volným pořadím kontrol pro kategorie A,B
2.etapa průběžné pokračování po liniových tratích
Kategorie C,D poběží jednu etapu s intervalovým
startem
Ražení:

Ruční, kleštičkami do mapy, popisy kontrol jsou natištěny v mapě.

Organizace závodu:
Kategorie A,B odstartují 1. etapu hromadně, závodníci budou na start
do
hlubokého lesa odvedeni závodčím, start není vyznačen na mapě.
Jedná se o
scorelauf, závodníci volí libovolné pořadí kontrol.
Kategorie A musí orazit všech 10 kontrol, v kategorii B mohou orazit
pouze
8 libovolných kontrol všechny ženy a veteráni ročníku narození 1960 a
starší.
Na mapě je vyznačen cíl, zde si závodníci odeberou mapu pro 2. etapu,
ta je již
klasická liniová. Start 2. etapy je shodný s cílem první etapy.
Pro kategorii C a D je klasický závod s intervalovým startem a pevným
pořadím kontrol. Start a cíl jsou v v centru závodu.
Startovní listina vyvěšena v centru.
Kontroly v lese jsou označeny pouze lampiony různé velikosti

s kleštičkami,
bez stojanů.
Mapy:

Různé výřezy z mapy Lenčák, stav 2015
Mapa pro 1.etapu scorelauf bude 1:7500
Ostatní mapy 1:10000
Pozor: Jak byly mapy připravovány narychlo na poslední chvíli, tak u

map pro
2. etapu se nějakým nedopatřením vše nevytisklo, poznáte sami.

Mapy jsou natištěny na takovým tom vodou nezničitelném papíře.

Časový rozvrh:

10.00 - 10.30 prezentace
10.45 odchod kategorií A a B do hlubokého lesa
11.00 hromadný start 1.etapy, 2.etapa průběžně navazuje
11.15 zahájení staru kategorií C,D
cca 14.00 ukončení závodu, vyhlášení výsledků

Budeme vyhlašovat a drobnými dárky odměníme všechny závodníky v kategorii D,
první tři kluky a holky v kategorii C a vítěze mužů, žen, veteránek a veteránů.

Občerstvení:
- po doběhu teplý čaj
-samoobslužné opékání špekáčků na ohni, každý závodník si ze stolu sám vezme
špekáček, tácek, chleba, hořčici a sám si špekáček opeče. Špekáček je v ceně
startovného. K dispozici bude pivo a limo, samoobslužný odběr, korunky se hází do
misky.

Parametry tratí:
Scorelauf: 2 až 2,5 km

10 k

2. etapa A 4,4 km

18 k

2. etapa B 3,3 km

12 k

C

9k

2,5 km
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cca 2 km

7k

