Skautský OB 2022
pokyny
Datum a čas:

Neděle, 25. 9. 2022, od 11:15

Centrum:

Bynovec za vodojemem (https://mapy.cz/s/cuvofamuto). Asi 700 m západně
od zastávky autobusu.

Doprava:

Bus č. 592432 211 (směr Janov) odjíždí do Bynovce z Děčína od hlavního
nádraží v 10:34, z Myslbekovy v 10:39, od školy v 10:42. Omezené množství
aut je možné zaparkovat u vodojemu, další ve vsi.

Druh závodu:

Orientační běh dvojic, nebo jednotlivců. Pevné pořadí kontrol. Úkolem
závodníků je s pomocí mapy, popisu umístění a buzoly v co nejkratším čase
navštívit v předepsaném pořadí všechna stanoviště (kontroly) označená v
terénu oranžovo-bílými lampiony. U jednotlivých kontrol je navíc připravena
jednoduchá otázka s odpověďmi ABCD. Odpovědi se zapisují do průvodky.

Start a cíl závodu:

V centru. Intervalový start po 2 minutách od 11:30. Pořadí startujících jak
kdo přijde, startovka nebude. Poslední start zhruba ve 13:00. Startuje se
oražením startovní kontroly.

Tratě:

Zelená – krátká trať, 11 kontrol, délka vzdušnou čarou 2,7 km
Modrá – střední trať, 16 kontrol, délka vzdušnou čarou 4 km
Červená – dlouhá trať, 14 kontrol, délka vzdušnou čarou 5,5 km

Hodnocení:

V první řadě se bude hodnotit počet nalezených kontrol a dále pak čas na
trati. Za každou správnou odpověď na soutěžní otázku se od času na trati
odečtou 2 minuty.

Ražení kontrol:

Elektronické – SPORTident. Každý závodník má čip, kterým označuje
průchod kontrolami. Čipy budou zapůjčeny na startu a procedura ražení
předvedena.

Potřebné vybavení:

tužka, buzola (omezené množství buzol bude k zapůjčení)
dobrá obuv na běh v terénu a mokré trávě
doporučujeme: dlouhé kalhoty a rukávy, repelent, oblečení a boty na
převlečení v cíli, mobilní telefon pro případ většího zabloudění

Časový limit:

180 minut. Po překročení limitu sice nebudete diskvalifikováni, ale může se
stát, že v lese už nebudou zbývající kontroly.

Ukončení akce:

Předpokládáme před 16. hodinou, podle počtu účastníků. Autobusy zpět z
Bynovce jedou ve 14:00, 16:00, 18:00.

Dotazy a pomoc:

E-mailem na adresu sob.usvitdecin@gmail.com, horak.martin@gmail.com,
tel.: 606 653 138 (Jerry), 602 193 266 (Marťas)

Přihlášky:

Přihláškovým systémem Activity KOB Děčín
(http://www.kobdecin.cz/Activities.aspx), výjimečně mailem na
horak.martin@gmail.com

Dopolední autobus do Bynovce 25. 9. 2022:

