Pár informací o závodu migrujících kontrol

Cílem je nasbírat co největší počet bodů. Při rovnosti bodů rozhoduje čas.
Časový limit je 60 minut.
V lese bude 21 kontrol a cílová kontrola. Každá kontrola bude jednou až dvakrát přemístěna. To, kde
budou kontroly umístěny se dozvíte z mapy (každá kontrola bude v mapě zakreslena pro všechny své
umístění např. 31A, 31B, 51A, 51B, 51C), to kdy budou kontroly na kterém místě, se dozvíte z jízdního
řádu (tam bude i popis kontrol).
Kontroly budou mít různý počet bodů, kontroly nejblíže startu a cíle budou ohodnoceny 1 bodem,
dále umístěné kontroly 2 body a nejvzdálenější 3 body.
Cílová kontrola musí být oražena, ale nezískávají se za ni body.
Za každou kontrolu závodník získává body jen jednou!! Dejte proto, prosím, pozor na to, abyste
neoráželi jednotlivé kontroly vícekrát a nepřekročili tak kapacitu svého čipu (obvykle 30 kontrol).
Za překročení časového limitu jsou penalizace!!:
•
•
•
•
•

Při překročení limitu do 1 minuty se odečítá 1 bod
od 1 do 2 minut odečítají se 1 + 2 body
od 2 do 3 minut odečítají se 1 + 2 + 3 body
od 3 do 4 minut odečítají se 1 + 2 + 3 + 4 body
od 4 do 5 minut odečítá se 1 + 2 + 3 + 4 + 5 bodů atd. podle stejného pravidla.

Závod má hromadný start.
Závodník dostane mapu 5 minut před startem. Jízdní řády budou dostupné na shromaždišti.
Na startu budou hodiny s časem použitým při závodě. Nezbytností závodníka je tedy mít hodinky
(nejlépe se stopkami)!!!!
Čas 00 je 11:00.
Příklad jízdního řádu:

60
To znamená, že kontrola 46 bude na místě A v čase 00:00-12:59, pak bude přemístěna místo B. Zde
bude v čase 24:00-29:59 a poté bude přemístěna na místo C, kde bude v čase 33:00-60:00. Jejím
oražením v jakémkoliv místě (A, B či C) získává závodník 3 body.
Po čase 60:00 nelze kontrolu orazit.
Během přemisťování nelze kontrolu orazit!!!

Každá kategorie (D18, D19, D35, H18, H19, H35 a H50) bude vyhlašována zvlášť. Vítěz každé kategorie
dostane medaili!!!
Pro závodníky, kteří by chtěli po skončení svého závodu ještě absolvovat závod se svým dítkem
(klasické HDR), jsme posunuli start závodu HDR (a P) do 12:30. V centru bude fungovat školka pro
děti.

