BRUTUS EXTREME ORIENTEERING

2022
Pension Kaskáda, Solenice
Dvoudenní orientační závod dvojic s volným pořadím kontrol na turistické mapě
Datum:

sobota 19. 3. 2022, neděle 20. 3. 2022

Centrum:

Pension Kaskáda , web: http://www.kaskada-penzion.cz/. Penzion je v obci Solenice 41
49.6143980N, 14.1952252E

Prezentace:

pátek 18. 3. 2022, 18.00-23.00
sobota 19. 3. 2022, 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. Na každé kontrole je umístěna krabička pro elektronické ražení a klasické
kleště. Průchod kontrolou dvojice potvrdí elektronickým ražením do čipu, který dostane každá dvojice při prezentaci.
Podrobnější informace budou upřesněny v Pokynech. 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:

Tratě jsou zhruba v prostoru ohraničeném na severu silnicí 18, na jihu hrází Orlické přehrady, na
západě obcí Smolotely a na východě osadou Chramosty. Vltavu lze překonat pouze na 4 místech –
hráz Orlík, lávka v Solenicích, most v Kamýku a most na silnici 18. Hráz přehrady Kamýk je
nepřístupná, most na silnici 18 je mimo rozumný postup.

Mapa:

Rozměr A3, měřítko 1:33 333, ekvidistance 10m, ČAR 2020 (mapa MČR v rogainingu 2020).

Terén:

Terén lesnatý i otevřený s výrazným převýšením, nadmořská výška 280-560 m n. m. Svahy jsou
většinou lesnaté, v údolí Vltavy skalnaté, lesní porosty jak průběžné, tak i s výrazným křovinatým
podrostem. Velkou část otevřeného prostoru tvoří louky a neoplocené pastviny, jen někde oplocené
pastviny, pole, nebo obce a osady.

Start:

sobota
neděle

19. 3. 2022 10:00, hromadný,
20. 3. 2022 8:00, hromadný.

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

je nutné si zarezervovat v přihlášce. V penzionu bude otevřena restaurace s dostatečnou kapacitou.
Stravu si mohou rezervovat i ubytovaní z ostatních penzionů v Solenici. Orientační cena za snídani
je 100,- Kč, za večeři 130,- Kč.
Po každé etapě bude k dispozici čaj, v neděli po závodě jídlo v rámci startovného.

Ubytování:

Ubytování si zajišťují a hradí závodníci sami. Pořadatel pouze vyjednal možnosti ubytování, ale
ubytování nekoordinuje. V případě, že požadavky překročí kapacitu penzionu, pan majitel Vám
předá kontakty na penziony v sousedství. Ubytování v Kaskádě je v pokojích s vlastním sociálním
zařízením. Orientační cena je 500,- Kč na osobu a noc.

Kontakty:

Mail: adam.babinek@seznam.cz
tel: +420 608 205 060

Startovné:
do 13. 3.

400,- Kč

od 14. 3.
500,- Kč
vklad je za jednoho člena týmu, cena za tým je 800,- Kč (1000,- Kč),
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.
• startovné zašlete na účet 9238821002/5500 u Raiffeisen 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 stravy podle tabulky
• do předmětu přihlášky uveďte prosím „BRUTUS2022“

Doprava:
auto -

od D4 exit 45 směr Kamýk nad Vltavou, odbočte vpravo na Solenice, sjedete až k řece a odbočíte
vlevo zpět po toku řeky k penzionu

bus -

z Příbrami linka D41 v 17:00 nebo 18:50 (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:

Pavel jahn, pajan001@gmail.com, +420 737 241 014

Poznámka:

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

Tabulka stravování:
Popis

kód

Příjezd pátek - bezmasá strava, 2x snídaně, 2x večeře, .................. 2AV
Příjezd pátek - masitá strava, 2x snídaně, 2x večeře, .................... 2A
Příjezd sobota - bezmasá strava, 1x snídaně, 1x večeře, ................ 1AV
Příjezd sobota - masitá strava, 1x snídaně, 1x večeře, .................. 1A

