Pokyny na MSR v presnej orientácii v disciplíne TempO

Dátum: 30.4.2022 (sobota)
Organizátor: ŠK Farmaceut Bratislava v spolupráci s Viatoris Zvolen
Centrum / Prezentácia: Sliač – kúpele, zhromaždisko MSR v šprinte
Dodatočné prihlášky: Je možné prihlásiť sa aj na mieste. Štartovné je zadarmo.
Štart: o 16:00 (v závislosti od vyhlásenia výsledkov MSR v šprinte). Prihlásení vopred, štartujú podľa štartovej listiny, ostatní
v poradí, ako sa dohlásia. O niečo skôr štartujú organizátori. Prosíme o rešpektovanie pokynov, aby sme mohli optimalizovať
štartovací proces.
Vzdialenosti:

Zhromaždisko – 1. stanovište (čakacie miesto) cca 100m
Dĺžka trate cca 150-200m
Posledné stanovište – zhromaždisko cca 250-300m

Štartovka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14ZAtygEcHv3YSJpLHQaToF96893bnkU/edit?usp=sharing&ouid=117052147646568814726&rtpof=true&sd=true
Identifikácia pretekára: Pretekár bude na jednotlivých stanovištiach identifikovaný čipom, ktorý dostane na prezentácii. Číslo čipu
zároveň vyjadruje štartové poradie. Čip slúži zároveň na zaznamenávanie odpovedí a časov na stanovištiach. Procedúra je veľmi
jednoduchá, čip odovzdáte rozhodcovi na stanovišti a on vám ho vráti po dokončení stanovišťa. Čip po dokončení všetkých
stanovíšť prosím vrátiť na zhromaždisku.
Parametre trate: 4 stanovištia, na každom stanovišti pretekár rieši 5 úloh. Pri 1., 2. a 4. stanovišti je použitá zero tolerancia 4m. 3.
stanovište je na väčšiu vzdialenosť (až 150m) a preto je zero tolerancia na tomto stanovišti až 10m.
Mapa: mierka 1:3000 (zväčšenina z mierky 1:4000), interval vrstevníc 2m, autor Ondrej Piják, drobná revízia pre potreby presnej
orientácie Ján Furucz
Priestor pretekov: Je zakázaný priestor a preto je možné do neho vstúpiť iba počas pretekov a je potrebné ho čo najskôr opustiť
po absolvovaní pretekov. Stanovištia nasledujú tesne po sebe, rozhodca na stanovišti ukáže nasledujúce stanovište. Po absolvovaní
posledného stanovišťa je potrebné vrátiť sa na zhromaždisko identickou cestou ako bola trať. Iný priestor je zakázaným priestorom
pre nedeľné preteky šprintových štafiet.
Ukážkové stanovište: V priestore zhromaždiska bude k dispozícii ukážkové fiktívne stanovište (vytvorená konštrukcia z kolov
a pásky, symbolizujúcej plot), kde bude možné vyskúšať si pretekovú procedúru. V prípade nejasností všetko vysvetlíme.
Výsledky: Ak pôjde všetko v poriadku, online výsledky nájdete na adrese http://top.yq.cz/event/majstrovstva-slovenskejrepubliky-v-tempo/race/msr-v-tempo, pričom sa počas pretekov bude zobrazovať iba poradie pretekárov. Kompletné výsledky
vrátane odpovedí a časov sa zverejnia po dokončení pretekov všetkými štartujúcimi na rovnakej adrese. Pre vysvetlenie: výsledky
sa budú meniť po absolvovaní každého stanovišťa, pričom pri ešte neabsolvovaných stanovištiach bude mať pretekár 150s
penalizáciu, a preto sa pretekár môže najprv objavovať na zadných pozíciách vo výsledkoch.
Riešenia: Správne riešenia (tzv. solutions) dostanete po dokončení pretekov všetkými štartujúcimi.
Fairplay: Prosíme neodovzdávať informácie o pretekoch tým, čo ešte nevyštartovali. Rovnako nie je dovolené používať
komunikačné zariadenia počas pretekov.
Vyhlásenie výsledkov: Prví traja pretekári registrovaní v SZOŠ získajú medaily a diplomy. Prví traja pretekári v absolútnom poradí
(vrátene zahraničných pretekárov) získajú drobnú cenu.
Poďakovanie: Radi by sme sa poďakovali organizátorovi MSR v šprinte, že nám dovolil zorganizovať toto podujatie.

Ján Furucz

