POKYNY pro XL-MTBO 2012
Plánek:

Výklad
trati:

Mapy:

V areálu Hamr bude probíhat zároveň turnaj v tenise, tak se omylem
neprezentujte na něj:-)! Prezentace bude u stolku venku na terase v části
s výhledem na rybník.
Kontroly projíždějte v povinném pořadí od 1 do 50 v první části a od 51 do 100
v druhé části.
U kontrol tvořících tzv. motýlka (viz. níže), musí každý druhý jet jiné pořadí než
ten před ním. Jak máte jet určí až rozdělovník pověšený u první kontroly
motýlka. Po oražení překlopte rozdělovník do druhé polohy pro jezdce za vámi.
Na trati bude rozhodčí, který může zkontrolovat ražení ve správném pořadí!
Od kontroly 50 se musíte vrátit do místa startu, kde vám bude zapsán mezičas
do průkazky.
Po první části vám bude ihned vydána průkazka pro druhou část, na které bude
napsáno, do kdy musíte odstartovat do druhé části. Přestávka je maximálně
1 hodinu, ale můžete se nechat odstartovat i dřív.
Ve druhé části budete razit některé kontroly, na kterých jste byli už v kole
prvním, ale postupy budou úplně jiné!
Cíl je po oražení sběrné kontroly číslo 100 v místě startu. Při příjezdu do cíle
nebo mezičasu se hlasitě hlašte pořadatelům a nechte si zapsat čas do průkazky!
Mapy dostanete až při startu, dva listy jsou potištěné z obou stran, třetí list jen
jednostranně potištěn mapou a na druhé straně jsou zkrácené pokyny. Na první
mapě Trojmezí je stručný mapový klíč. Jediná speciální značka je červené
s- semafory, což je místo, kde se můžete zdržet respektováním semaforů.
Mapy se v částech území překrývají, takže poslední kontrola v postupu je vždy
i na další mapě.

Bezpečnost: Každý jede na vlastní nebezpečí, akce je jen trénink! Prosím, vemte si s sebou
mobilní telefon (přístroj), může pomoci při přivolání první pomoci pro vás nebo
ostatní závodníky. Pytlíky zipáky pro ochranu před vlhkem dostanete zdarma na
vyžádání při prezentaci.
ZÁCHRANKA: 155
Při odstoupení ze závodu zavolejte na: 608 814 934
Motýlek: Slouží k rozdělení závodníků, kteří postupují spolu. Jsou to většinou dvě smyčky
v postupech. Začínají na stejné kontrole a po oražení kontrol první smyčky se
vracíte zpět na společnou kontrolu a pak razíte kontroly druhé smyčky. Dál
se pokračuje v normálním postupu.
Během XL-MTBO se bude jednat o typ s rozdílnou začínající kontrolou od
koncové.

Průkazka,
kontroly:

Zákaz:
Služby:

Přijedeš na společnou kontrolu na obr. s číslem 1. Tam podle pověšeného
rozdělovníku zjistíš, jaké pořadí pojedeš. Možnosti jsou na příkladu z obr.:
normální pořadí 1-7 , nebo 5,6,7,1,2,3,4. Znamená to, že z druhé společné
kontroly se vracíš na první společnou, tu znova orazíš a pak pokračuješ druhou
smyčkou zase na druhou společnou kontrolu, kterou také podruhé orazíš.
Do průkazky razíš normálně podle čísel. Po skončení motýlka pokračuješ na další
kontrolu v pořadí.
Průkazku si před startem prosím olepte lepenkou, aby se při závodě neroztrhala.
Časy budeme psát lihovkou. Při ztrátě průkazky nebudete započítáni do
výsledků, takže si jí bezpečně uložte a přivažte! Na kontrolách ražte kleštičkami
do příslušných políček s číslem shodným s číslem kontroly.
Číslo kontroly bude napsáno fixem na červenobílé pásce, na kleštích nebude.
Někde budou dvě čísla, protože kontrola bude použita dvakrát. V případě
ukradení kontroly budou na zem rozsypány papírky s číslem, vemte jeden.
Nejezděte po terase restaurace u startu. Neodhazujte odpadky mimo koše.
Restaurace je samoobslužná, s velkým výběrem hotovek, salátů atd., takže každý
v pohodě stihne oběd v půlce závodu. Závodníci můžou využít sprchy v areálu
Hamr. Pokuď budete hodně zablácení, opláchněte se nahrubo v rybníku. Buďte
v restauraci ohleduplní, budou tam i ostatní hosté.

