Rozpis závodu Senohrabské TriO 2012
Datum:

Pátek 10. srpna 2012

Prezentace a start: Prezentace je 10.8. od 17:15 do 10 minut před startem. Hromadný
START v 18:00 hodin, možný je i opožděný start do 21:00 bez nároku na
ceny pro vítěze.
Pořadatel:

Příba tel.: 608 814 934, mail: prriba@volny.cz a Hřebík tel.: 776686396,
mail: oblud@volny.cz.

Centrum:

Senohraby, cyklostezka okolo říčních lázní Pod Hláskou. (N 49°
52.93183', E 14° 43.76772')

Doprava:

Vlakem trať 221 do stanice Senohraby a pak po žluté turistické značce.
(Praha hl.n. 16:20- Senohraby 17:04,nebo 16:50- 17:34 a zpět ve 21:15,
22:15 a 23:15..)
Autem po dálnici D1, sjezd v Mirošovicích na E55 směr Benešov, pak
sjedete na Čtyřkoly a dál přes Javorník podél řeky.

Mapa, terén:

Hláška, 1:15 000, vrstevnice po 5m, částečná revize 2012 z originálu
1994, mapový klíč pro orientační běh- les je bílý, voděodolný papír pretex
ve formátu 297 x 240mm.
Terén lesnatý, kopcovitý.

Trať a kategorie:

Volné pořadí bodovaných kontrol v hodnotě 10 až 40 bodu. Kategorie
jednotlivci, jedna pro všechny s vyhlášením nejlepších žen.

Kontroly, ražení:

Značení - červenobílá páska popsaná číslem kontroly, ražení kleštičkami
do průkazky na tvrdém papíru. (pro větší voděodolnost si jí každý
závodník musí olepit lepenkou)

Upozornění:

Každý závodí na vlastní nebezpečí! Kolo se musí mimo cesty pouze nosit!
Helma je při jízdě na kole povinná! Pořadatel neručí za odložená kola,
vezměte si zámek!

Pravidla:

Při závodě lze jezdit na kole, běhat, nebo plavat. Cizí pomoc včetně
přívozu je zakázána. Mapu se zakreslenými kontrolami dostane každý
závodník až na startu. Během 2 hodinového limitu se hledají kontroly a
razí kleštičkami do průkazky. Cíl je na místě startu.
Bodová hodnota je dána číslem kontroly 1. až 9. konrola je za 10. bodu,
10.-19. za 20 bodu 20.-29. za 30 bodu a 30.-39. za 40. bodu.
Body budou uvedeny i u popisů kontrol na okraji mapy. Za každou
dovršenou minutu přes limit bude odečten 1. bod. Vyhrává závodník s
největším počtem bodů, při shodě rozhoduje lepší čas.

Přihlášky:

Do 9.8. 12:00 hod., na přihláškovém systému - www.mtboliga.cz

Startovné:

40,- Kč při prezentaci v den závodu.

Vyhlášení vítězů:

Ve 20:30. hodin budou v cíli rozdány ceny mezi přítomné závodníky.
Výsledky budou vyvěšeny v prostoru cíle a další dny na webu závodu
(http://prriba.uvadi.cz/fotky/12-08trio/trio.htm).

Služby:

Občerstvení a wc u Baštírny 100m od centra závodu. Stanování je možné
si domluvit se správci říčních lázní. Mytí kol v řece.
Parkování omezené na cestě u řeky vedoucí od Čtyřkol.

