BRUTUS EXTREME ORIENTEERING

2022
Penzion Kaskáda, SOLENICE
POKYNY
Vítáme Vás v Solenicích. Máme pro Vás pár informací o průběhu závodu. Brutus Orienteering je specifický závod s poněkud specifickými
pravidly lehce odlišný od běžného OB, tak si pokyny raději zkuste přečíst. Stejně tak věnujte pozornost aktuálním informacím, které
dostanete v posledních pár minutách těsně před startem etapy.

Opatření COVID
Prosíme, chovejte se ale zodpovědně a k sobě ohleduplně. Prezentací k závodu stvrzujete, že nejste podle současných platných pravidel
covid-infekční.

Časový program:
pátek
17:00 – 23:00 hodin
19:00 – 22:00 hodin
sobota
7:30 - 9:30
7:00 - 9:55
9:40
9:55 - 10:00
10:00
14:30
14:30 - 16:00
18.00 - 20.00
neděle
6:30-7:30
7:40
7:55-8:00
8:00
11:30
11.30-13.00
13:30-14:30
14.00
do 15:00

prezentace
večeře
snídaně
prezentace
výdej popisů a bodů na 1. etapu Brutus Orienteering
informace před startem
HROMADNÝ START 1. etapy Brutus Orienteering
otevření cíle
doběh 1. etapy Brutus Orienteering
večeře
snídaně
výdej popisů a bodů na 2. etapu Brutus Orienteering
informace před startem 2. etapy Brutus Orienteering
HROMADNÝ START 2. etapy Brutus Orienteering
otevření cíle
doběh 2. etapy Brutus Orienteering
výdej občerstvení po závodě
zakončení závodů, vyhlášení vítězů, předání diplomů a drobných cen
ukončení ubytování, odjezd

Prezentace, organizace stravy a ubytování
Prezentace je umístěna v prostorách penzionu Kaskáda, ve společenské místnosti, bude značeno. Do ubytovacího zařízení je zákaz vstupu
v závodní obuvi. Do ubytovací části jsou vhodné přezůvky. Parkuje se na parkovištích v okolí penzionu. Šetřete místem a buďte ohleduplní
k ostatním.
Při prezentaci potvrdíte souhlas s podmínkami závodu a dostanete pro každého člena týmy jednu mapu pro obě etapy. Kdo má objednanou
stravu (večeři a snídani), dostane oranžový (oba dny) nebo žlutý (sobota) pásek.
Snídaně se vydávají podle časového programu. K dispozici bude restaurace s běžným sortimentem. V nedělí od 13:30 je pro všechny
závodníky připraven guláš, případně polévka.
V pátek i sobotu žádáme závodníky, aby se od 23:00 chovali ohleduplně a nerušili ostatní. V neděli pokoje opusťte nejpozději do 15:00.

Mapa s kontrolami
Při prezentaci dostane tým dva výtisky v měřítku 1:33 333. Mapa je rogainingová, tedy pro lepší čitelnost je „žlutobílá“ – les bíle, otevřený
prostor žlutě. V prostoru závodu je 34 kontrol označených čísly 11 až 44. Kontroly jsou již natištěny na mapě. Mapa je aktualizovaná červen
2020 (M ČR v rogainingu), stav se od té doby v podstatě nezměnil, vzhledem k měřítku tam ale všechny cesty nehledejte....
Po prezentaci budete vědět, kde jsou kontroly, ale nebudete vědět, kolik bodů za kterou kontrolu získáte.
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Ražení a bodové hodnoty
Opět razíme elektronicky na „KuKacky“. Dvacet minut před startem dostane každý tým 2x popis kontrol s bodovou hodnotou kontrol a
vynulovaný čip s číslem týmu. Bodová hodnota kontroly je 0 bodů až 9 bodů. Způsob ražení si budete moci prohlédnout u prezentace.
Pokud má kontrola 0 bodů, v terénu vůbec nemusí být (už není, ještě není, nebo tam nikdy nebyla a nebude…). Chraňte čip před
poškozením a hlavně ztrátou. V cíli čip odevzdáte, čip bude vyčten a údaje zpracovány do výsledků.
V neděli je postup před startem shodný - tým dostane popis kontrol s bodovými hodnotami a vynulovaný čip.

Vybavení
Povinné vybavení je fungující dostatečně nabitý mobilní telefon pro řešení nouzových situací. Doporučené vybavení je závodní mapa,
startovní průkaz, buzola, jídlo a pití na dobu závodu.

Start
Start je hromadný v prostoru před penziónem podle harmonogramu, bude označeno transparentem. Závodník může vystartovat v
libovolném čase po startu. Časový limit ovšem běží od hromadného startu.

Průběh závodu
V závodě Brutus Orienteering závodí týmy. Tým musí být po celou dobu závodu na doslech. Při ražení kontroly musí být druhý závodník
přítomen přímo u kontroly. Při závodě se nemůže používat žádný dopravní prostředek ani GPS navigace.

Kontroly
Na kontrole je lampion (malý nebo velký) a elektronická kontrola pro oražení kontroly do čipu. V případě, že kontrolu někdo zcizí, vyfoťte
prosím prostor kontroly na mobilní telefon.

Časové limity
Časový limit je 6 hodin pro sobotní etapu a 5 hodin pro nedělní etapu.

Občerstvení na trati
Pořadatel nezajišťuje. Využití restaurací nebo obchodů během závodu je povoleno. Po doběhu je v cíli každé etapy připraven pro závodníky
teplý čaj, v neděli pro každého závodníka teplé občerstvení (guláš nebo polívka).

Hodnocení závodu
Cílem závodu je v časovém limitu nasbírat co nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas. Za překročení časového limitu (v sobotu
16:00, v neděli 13:00) je týmu nebo závodníkovi odečten 1 trestný bod za každou započatou minutu po limitu. Pokud počet trestných bodů
překročí počet bodů získaných na kontrolách, je týmu za danou etapu započteno 0 bodů a vzájemné pořadí se stanoví podle času.

Terénní překážky
Největší terénní překážkou je řeka Vltava. Připomínáme, že hráz vyrovnávací nádrže Kamýk není průchozí. Jinak se v celém prostoru střídá
otevřený i lesnatý terén, otevřený prostor jsou převážně neoplocené pastviny, zčásti pole. Svahy jsou většinou lesnaté, v údolí Vltavy
kamenité až neschůdné. Vyhněte se zakázaným prostorům, někde můžete mít problém se dostat ven.

Cíl
Cíl závodu je označen transparentem CÍL. Cílová kontrola bude na terase před vstupem do penzionu. Cílovou kontrolu bude možné orazit
až v okamžiku, kdy k ní dorazí poslední člen týmu Etapa pro tým končí odevzdáním čipu pro vyčtení a zpracování výsledků. Cíl bude
otevřen až v hodinu uvedenou v časového rozpisu. Před otevřením cíle není zajištěna přítomnost pořadatelů. Závodníci, kteří se vrátí dříve,
vyčtou čip po otevření cíle. Uzávěrka cíle je hodinu po ukončení časového limitu. Závodníkům, kteří nestihnou ani uzávěrku cíle, bude
započteno 0 bodů a čas limit + 1 hod.

Bezpečnost a odpovědnost
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závodníci potvrdí seznámení s bezpečnostními pravidly a vlastní odpovědností podpisem při
prezentaci. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za případné škody způsobené závodníkovi ani za případné škody způsobené
závodníkem. V případně ukončení závodu, nebo pokud se nestíháte vrátit do uzávěrky cíle, dejte zprávu na mobil +420 737 241 014
(Pavel Jahn).

Poděkování
Pořadatelé tímto děkují:
pořadateli M ČR 2020 za mapové podklady
firmě HSH společenské hry za poskytnuté ceny,
firmě Žaket za tisk map,
Penzionu Kaskáda za poskytnutí zázemí, ubytování a stravování, konkrétně p. Adamovi Babínkovi za vstřícnost a ochotu.
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