BRUTUS EXTREME ORIENTEERING

2020
Rekreační středisko Hutě

Dvoudenní orientační závod dvojic s volným pořadím kontrol na turistické mapě
Datum:

sobota 21.3.2020, neděle 22.3.2020

Centrum:

Rekreační středisko Hutě , web: www.huteresort.cz. Součást obce Hutě pod Třemšínem
49.5931164N, 13.7926636E

Prezentace:

pátek 20.3.2020, 18.00-23.00
sobota 21.3.2020, 7.00-9.00

Kategorie: HH, DD, HD, TUR
Charakteristika závodu:
Jde o dvoudenní orientační závod dvoučlenných týmů v kategoriích HH (muži), DD (ženy), HD (smíšené týmy ženamuž) a TUR (příchozí) v terénu zobrazeném na mapě, kterou dostane každý člen dvojice při prezentaci. V mapě jsou
zakresleny všechny kontroly, kterým jsou pak krátce před startem přiděleny bodové hodnoty (každý den jiné). V
terénu jsou kontroly označeny lampiónem. Průchod kontrolou dvojice potvrdí ražením do papírového průkazu.
Pořadí a výběr kontrol jsou záležitostí závodníků. Cílem každé dvojice je dosáhnout ve stanoveném časovém limitu
co nejvyššího počtu bodů. Překročení časového limitu je penalizováno. Rychlost a způsob pohybu mezi kontrolami
je v kompetenci závodníků (běh, rychlá chůze, procházkové tempo), není dovoleno využívat dopravní prostředky
(kolo, motocykl, auto, autobus, vlak, loď, atd.). Dvojice startuje, dobíhá a prochází kontrolami společně, po celou
dobu závodu musí být oba členové na doslech. O pořadí rozhoduje počet bodů, v případě rovnosti čas. Výsledky z
obou dnů se sčítají.
Pravidla pro účast:






minimálně jeden člen týmu musí být starší než 15 let
dvojice musí absolvovat celý závod společně, při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí
oba závodníci dostavit do cíle a závod ukončit
v kategorii TUR (příchozí) startují ti, kteří si chtějí závod vyzkoušet, tým musí být
minimálně dvoučlenný (horní hranice členů týmu není omezena), vítězové kategorie se
nevyhlašují, tým dostává pouze 2 mapy
závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí

Prostor:

Lesní oblast okolo Třemšína, ohraničená zhruba obcemi Rožmitál, Míšov, Nové Mitrovice,
Hvožďany

Mapa:

Shocart, turistická, rozměr A3, měřítko cca 1:33 333, bude upřesněno v pokynech

Terén:

Terén lesnatý, poměrně hodně rozmanitý podle podkladu, od smrkových lesů s pravidelnou sítí
průseků a cest, přes listnaté bučiny, borovicové lesy na skalnatém podkladu až po typicky horský
terén s kameny a borůvčím, místy kamenitý nebo zarostlý, četné skalnaté kupy a kamenná pole,
nadmořská výška cca 600-827 m.n.m.

Start:

sobota
neděle

21.3.2020
22.3.2020

10:00, hromadný,
8:00, hromadný.

Časový limit: sobota: 6 hodin,
neděle: 5 hodin
Stravování:

Ubytování je s polopenzí - večeře a snídaně. Po závodě čaj, v neděli po závodě jídlo v rámci
startovného. Majitel zajistí jak bezmasou, tak masitou stravu a občerstvení (pivo, limo). Je možné
objednání sobotní snídaně i pro ubytované na noc ze soboty na neděli, viz rozpis stravy.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje a doporučuje účastníkům ubytování v Rekreačním středisku Hutě v Hutích pod
Třemšínem. Majitel areálu jej zprovozní a částečně vytopí pro náš závod včetně provozu kuchyně.
Ubytování je ve zděné budově na postelích a je možno i spát ve spacáku na zemi. Vzhledem
k umístění areálu a počasí doporučujeme zimní vybavení. K dispozici je 19 čtyřlůžkových pokojů.
V nouzi je možné na pokoji nocovat i v 6 osobách s tím, že dvě budou ve spacáku. Naplnění
ubytování na lůžkách budeme avizovat na stránkách a na FB. Ubytování na zemi je do 20 míst. Asi
se vás vmáčkne i více, pokud bude potřeba. Podlaha je kamenná, tak se na to vyzbrojte. Majitel
slibuje dostatek teplé vody, k dispozici budou 4 sprchy. Pro závodníky ubytované individuálně
jsme schopni zajistit stravování v centru. Je nutno dojednat osobně. Varianty ubytování jsou
v tabulce na konci rozpisu, kde najdete jak kód pro objednání, tak i cenu, kterou za ubytování a
stravování zaplatíte.

Startovné:
do 15.3.
od 16.3.

350,- Kč +
550,- Kč +

cena za ubytování podle typu
cena za ubytování podle typu

 vklad je za jednoho člena týmu, cena za tým je 700Kč (1100Kč), cena s ubytováním je vždy za
osobu podle vybraného typu ubytování a stravy
 v ceně startovného jsou 2 mapy, čaj po závodě, nedělní jídlo po závodě, pronájem areálu, drobné
ceny pro vítěze, pamětní dárek pro každého závodníka, co projde v neděli cílem.
 Celou částku (startovné a ubytování) zašlete na účet 151527491/0600 u MONETA Money Bank,
VS číslo telefonu uvedené v přihlášce.
 změna jména a kategorie při prezentaci v rámci týmu zdarma
Přihlášky:

e-mailem na adresu: pajan001@gmail.com nebo osobně pořadatelům.
 v přihlášce uveďte jméno týmu, jména závodníků, kontaktní telefon, kategorii (HH, DD,
HD,TUR) a kód ubytování podle tabulky na konci rozpisu, případné další doplňující údaje (s
kým, ubytování pro doprovod apod.)
 do předmětu přihlášky uveďte prosím „BRUTUS2020“

Doprava:
Auto -

Z dálnice D4 výjezd na 41 km na silnici č. 18, pokračujte přes Příbram do Rožmitálu pod
Třemšínem, dále po silnici č. 191 do obce Voltuš, za obcí odbočte vpravo do Hutí pod Třemšínem.
Tam již bude snad i značení směrem k ubytování…
Z dálnice D5 výjezd na 79 km smět Nepomuk na silnici č. 19 pokračujte do Rožmitálu pod
Třemšínem, dále po silnici č. 191 do obce Voltuš, za obcí odbočte vpravo do Hutí pod Třemšínem.
Tam již bude snad i značení směrem k ubytování…

Vlak autobus - Do Rožmitálu pod Třemšínem se dá dojet autobusem i vlakem. Až do Hutí pod Třemšínem
jede poslední autobus 16:05 z Rožmitálu. Nejbližší zastávka je buď Rožmitál pod Třemšínem,
Štěrbina – 17:35 z Prahy s přestupem v Příbrami nebo Věšín, ozdravovna Brdy, 17:25 z Plzně,
oboje pak lesem do centra (bez záruky!)
Účast:

V závodě mohou startovat pouze členové ČAR (týká se pouze závodníků z ČR). Registrace v ČAR
je možná bezplatně u prezentace.

Pořádají:

Pavel Jahn, Vláďa Hora, Magda Horová

Informace:

Vláďa Hora, hora@fsv.cvut.cz, 775160725

Poznámka:

Rozpis může být ještě upřesněn nebo doplněn. Další informace budou k dispozici v Pokynech
vydaných krátce před závodem.

Tabulka variant ubytování:
Ubytování na lůžku

kód

cena

Bezmasá strava, 2x snídaně, 2x večeře, 2 noci lůžko ..................... L2AV ............. 660,-Kč
Masitá strava, 2x snídaně, 2x večeře, 2 noci lůžko, ....................... L2A ................ 660,-Kč
Bezmasá strava, 1x snídaně, 1x večeře, 1 noc lůžko ...................... L1AV ............. 330,-Kč
Masitá strava, 1x snídaně, 1x večeře, 1 noc lůžko, ........................ L1A ................ 330,-Kč
Bezmasá strava,2x snídaně, 1x večeře, 1 noc lůžko ....................... L1SV .............. 380,-Kč
Masitá strava, 2x snídaně, 1x večeře, 1 noc lůžko ......................... L1S ................. 380,-Kč
Ubytování ve vlastním spacáku

kód

cena

Bezmasá strava, 2x snídaně, 2x večeře, 2 noci spacák ................... S2AV .............. 380,-Kč
Masitá strava, 2x snídaně, 2x večeře, 2 noci spacák ...................... S2A................. 380,-Kč
Bezmasá strava,1x snídaně, 1x večeře, 1 noc spacák ..................... S1AV .............. 190,-Kč
Masitá strava, 1x snídaně, 1x večeře, 1 noc spacák ....................... S1A................. 190,-Kč
Bezmasá strava, 2x snídaně, 1x večeře, 1 noc spacák .................... S1SV ............. 240,-Kč
Masitá strava, 2x snídaně, 1x večeře, 1 noc spacák ....................... S1S ................. 240,-Kč
Ubytování bez stravy

kód

cena

Lůžko 2 noci bez stravy.................................................................. L2X ................ 370,-Kč
Lůžko 1 noci bez stravy.................................................................. L1X ................ 185,-Kč
Spacák 2 noci bez stravy ................................................................ S2X................. 100,-Kč
Spacák 1 noci bez stravy ................................................................ S1X................... 50,-Kč

