Propozice 2021 při covidovém omezení s SI
AIR (bezdotykovými) kontrolami
Současnost: Přijďte od čtvrtka 14. ledna 2021 změřit své síly s dušemi dávných bojovníků
na magická místa u Kunratického hrádku! V oněch místech bude vytyčen
orientační závod s volným pořadím kontrol. Vemte své kouzelné hůlčičky SI,
světlostroje a magnetostřelky a dostavte se v hojném počtu! V jedné kategorii si
porovnají své síly cyklisté s běžci a na děti se budou těšit strašidla na několika
velmi blízkých kontrolách.
Historie:

Král Zikmund roku 1420 zanechal na Hrádku svou posádku. 30. prosince
přitáhli k Novému hradu Husité z Prahy, začali jej obléhat a na východní straně
vybudovali příkop a palebná postavení. Protože husitské dělostřelectvo značně
poničilo hradní opevnění a další obrana Nového hradu ztratila smysl, 25. ledna
1421 se posádka vzdala. Protože nedodržela dohodnuté podmínky, Pražané 27.
ledna podnikli na Nový hrad útok, dobyli jej a pobořili.

Start:

Kousek od metra Roztyly, z parkoviště u OBI (N 50°2.31905', E
14°28.66607'). Ve čtvrtek 14.1.2021 od 14 do 18h lze startovat s měřením času
a SI kontrolami. Později do ne. 17.1. s vlastním měřením času, nejlépe gps a
kontrolami bez ražení.
Ve čtvrtek budu vydávat mapy z auta. Poblíž bude i nulovací, startovní, cílová a
vyčítací krabička. Neshlukujte se prosím u auta!
Start bude intervalový, jak kdo příjde, po oražení startovní krabičky.
(Několik SIAC čipů budu mít k zapůjčení za 50,- a zálohu neregistrovaným
1500,-) Bez čipu si měřte čas samy.. V 19:00 přestanem stopovat a začneme
sbírat SI kontroly!
Do neděle budou mapy k vyzvednutí na tajném místě, které pošlu na mail z
přihlášky.

Mapa, terén: Nová mapa: Pootočený HRÁDEK MTBO, na podkladech OB 2013 s pár
opravami současného stavu, vrstevnice po 5m, MTBO klasifikace cest, rozměr
A4, bez vodovzdorné úpravy. Popisy nejsou. Kontrola je uprostřed kolečka na
mapě v místě tečky. Sever je na mapě směrově pootočen asi o 20° doprava
oproti formátu papíru, jen aby se to tam vešlo. Nehledejte žádnou záludnost.
Děti mají výřez mapy v měřítku 1:5000, bez pootočení.
Kontroly jsou většinou na větších lesních cestách a silnicích s minimálním
provozem. Kopce tam jsou!

Kategorie:

Kategorie MTBO + OB (běh) má volné pořadí 20. kontrol. Děti (velmi krátká
trať pro děti a lenochy s volným pořadím asi 10. kontrol).
Mapa se vydává po startu. I když nebudete mít všechny kontroly, musíte do cíle
dorazit do dvou hodin od startu, kdy bude závod ukončen! Ve výsledcích i tak
budete:-).

Kontroly,
ražení:

Značení kontrol reflexní páskou a červenobílou páskou, ražení na krabičky SI
přepnutými na bezdotykový režim cca 30 cm, nebo zasunutím dotykového čipu.

Upozornění: Dodržujte pravidla MTBO, kolo se musí mimo cesty pouze nosit! Jedete a
běžíte za plného silničního provozu, dávejte velký pozor! Pro cyklisty je
helma, přední bílé a zadní červené světlo je povinné! Každý jede a běží
neorganizovaný vlastní trénink!
Přihlášky:
Startovné:

DO 12. 1. 2021 24hod přes registraci a platbě na www.mtboliga.cz
Po termínu se přihlašujte sms na tel. 608 814 934, nebo na místě, ale jen do
vyčerpání volných map.
80,- převodem u účtu MTBOligy nebo zaslaným při přihlášce na můj účet
51-2709170217/0100 (do zprávy napište své jméno), předem přihlášené děti
zdarma.

Kontakt:

Příba tel.: 608 814 934, mail: prriba@volny.cz

Výsledky:

Nahrajte svou trasu na play-map.com. Připište ke svému jménu kategorii OB
nebo MTBO! Lze ručně naklikat trasu, nebo nahrát gps.
Výsledky budou vyhodnocovány po vyčtení čipu průběžně v prostoru cíle a další
dny budou zveřejněny zde na webu. Kdo nevyčte čip, nebo nenahraje trasu na
Play-map, nebude ve výsledcích! Závodníci s menším počtem kontrol nebudou
diskvalifikováni, ale ve výsledcích uvedeni za závodníky s vyšším počtem
kontrol!
Výsledky OB se započítávají do žebříčku PZL a výsledky MTBO do žebříčku
PZP.
Příba

