POKYNY K NOMINAČNÍM ZÁVODŮM NA JMS 2018 - MAĎARSKO
2. 6. 2018 krátká trať
3. 6. 2018 klasická trať
OBECNÉ INFORMACE:
Centrum závodů: v místě společného ubytování Naprózsa Erdei Iskola, 46.8686050N, 19.4258853E
viz mapka

Ubytování: http://knp.nemzetipark.gov.hu/index.php?pg=menu_1460, pro všechny na postelích
s povlečením, k dispozici plně povinná kuchyňka.
Strava: pro objednané sobotní večeře cca v 18.00 hod. (zeleninová polévka, vepřové a kuřecí maso, houby,
sýr a příloha, zeleninový salát, sladká tečka).
Doprava: zajištěna pro všechny, info k odjezdu ve zvláštním mailu
Odjezd zpět do ČR: v neděli co nejdříve po ukončení závodů
Losování startovek: v pátek 1. 6. během snídaně proběhne losování startovek pro oba závody. Přítomnost
všech není nutná.

Platby: převodem po ukončení akce, informace obdržíte e-mailem.
- startovné: všichni účastníci zdarma
- doprava: hrazena všem členům JRD vč. sledovaných
- ubytování: skupině reprezentantů JRD hrazeno 50%, ostatní si hradí v plné výši. Cena: 2500
HUF/os./noc + 850 HUF jednorázový poplatek za povlečení.
- večeře: platí si všichni sami. Cena: 3050 HUF.
Trénink: v pátek 1. 6. cca od 11.00 do 16.00. V nepoužité části prostoru Ágasegyháza.
Informační schůzka: v pátek 1. 6. v 21.00 hod., v sobotu 2. 6. v 20.00 hod. s podrobnými informacemi
k jednotlivým závodům.
Emgargovaný prostor: až do skončení nedělního závodu platí přísný zákaz vstupu do vyznačeného prostoru.

SOBOTA 2. 6. - KRÁTKÁ TRAŤ
Shromaždiště: 46°53'13.491"N, 19°16'34.039"E, vzdálenost z ubytování 22 km, doba jízdy 22 minut viz
mapka, možnost parkování, možnost využití stanu a auta pro odložení věcí.

Mapa: Szabadszallás 1:10 000, ekv. 2 m. (stav r. 2018), vodovzdorně upravena.
Zvláštní mapové značky: budou upřesněny.
Terén: s minimálním převýšením, se středně hustou sítí pravidelných cest, část prostoru otevřená prostranství
s jalovcem, vrstevnicově členitý, stav vegetace odpovídá ročnímu období.
Systém ražení: SIAC. V případě poruchy elektronické jednotky razí závodník viditelně na okraj mapy. Razicí
políčka na mapě nejsou.
Popisy kontrol: K odběru ve startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky.
GPS: Všichni závodníci poběží s GPS. Vesty budou k odebrání na shromaždišti, GPS jednotky na startu.
Tréninková mapka: v měřítku 1:10 000 k odběru na shromaždišti. Jedná se o prostor bezprostředně sousedící
se shromaždištěm, velmi doporučujeme ji využít. Tréninková mapka je přístupná v den závodu (lze využít i
po cestě na start), ostatní prostor je prostorem závodním a mimo samotný závod do něj platí zákaz vstupu.
Start: 00 ve 12.00 hod., startovní interval 3 minuty. Vzdálenost shromaždiště - start 1,7 km. Značeno
modrobílými fáborky. Na start je možné si vzít pití a bundu. Bude odneseno do cíle. Ze startu už není možné
se vrátit na shromaždiště.
Povinné úseky: start – začátek orientace po oranžových fáborcích. Poslední kontrola – cíl není značeno.
Cíl: není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doběhnuvší závodníci musí počkat v prostoru cíle do
odstartování posledního závodníka. V cíli bude oznámeno, kdy se můžou závodníci vrátit na shromaždiště.
Vzdálenost cíl – shromaždiště cca 700 m.
Občerstvení: v cíli, k dispozici voda.
Parametry tratí: D20 – 4 km, H20 – 4,8 km. Předpokládaný čas vítěze obou kategorií 28-32 minut.

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené
účastníky závodů.
Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme zakrytí dolních končetin.
NEDĚLE 3.6. - KLASICKÁ TRAŤ
Shromaždiště: budova ubytování.
Mapa: Ágasegyháza 1:15 000, ekv. 2 m. (stav r. 2018), vodovzdorně upravena.
Zvláštní mapové značky: budou upřesněny
Terén: s minimálním převýšením, se středně hustou sítí pravidelných cest, část prostoru otevřená prostranství
s jalovcem, vrstevnicově členitý, stav vegetace odpovídá ročnímu období
Systém ražení: SIAC. V případě poruchy elektronické jednotky razí závodník viditelně na okraj mapy. Razicí
políčka na mapě nejsou.
Popisy kontrol: K odběru ve startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky.
GPS: Všichni závodníci poběží s GPS. Vesty budou k odebrání na shromaždišti, GPS jednotky na startu.
Start: 00 v 10.00 hod., startovní interval 4 minuty. Vzdálenost shromaždiště – start 1,3 km. Bude značeno. Na
start je možné si vzít pití a bundu. Bude odneseno do cíle. Ze startu už není možné se vrátit na shromaždiště.
Povinné úseky: start – začátek orientace, divácký průběh cca v ¾ trati, poslední kontrola – cíl. Budou
značeny.
Cíl: není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doběhnuvší závodníci musí počkat v prostoru cíle do
odstartování posledního závodníka. V cíli bude oznámeno, kdy se můžou závodníci vrátit na shromaždiště.
Vzdálenost cíl – shromaždiště cca 400 m.
Občerstvení: 1x na trati, vyznačeno v mapě, 1x na diváckém průběhu, k dispozici voda a iontový nápoj; v
cíli, k dispozici voda. Doporučujeme závodníkům nést si sebou povolené podpůrné prostředky (tablety,
gel, ...).
Parametry tratí: D20 – 9,2 km, H20 – 13,2 km. Předpokládaný čas vítězky D20 55 minut, vítěze H20 70
minut.
Pozn. č.1 : organizace nominačních závodů probíhá ve spolupráci s organizátory JWOC 2018. Krátkou trať
absolvujeme sami. Klasickou trať pro nás pořádají organizátoři JWOC 2018 a svůj poslední nominační
závod na zkrácené trati tam bude mít i maďarský tým. My budeme startovat v čase 10.00–11.00 a Maďaři od
11.00. Tratě se z výrazné části liší, přesto některé kontroly mohou být totožné.
Pozn. č.2 : případné změny vyhrazeny.
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené
účastníky závodů.
Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme zakrytí dolních končetin.
Těší se na vás Košík, Iva, Sosák, Boris a Mára!
28. 5. 2018 Košík
pavel.kosarek@seznam.cz
608 444 596, 601 188 797

