FJK 2019 Orienteering Tour – 10. etapa
Padriče, 5. 7. 2019

BILTEN ŠT. 1
A.Š.Z. Gaja vas lepo pozdravlja in vošči vsem prijetno zabavo!
1) ZBIRANJE – TEKMOVALNI CENTER: v športnem centru Gaja na Padričah (TS). Tekmovalni center bo odprt od 16:30
do 17:45 za potrditev prijav, dvig kuvert in za morebitne nove prijave do zapolnitve prostih mest glede na razpoložljivo
število kart. Letos ni tradicionalne šagre, za okrepčilo bodo vsekakor na voljo topli obloženi kruhki z mesom in
zelenjavo z žara ter pijača.
2) KARTA: Gropada, merilo 1:10000 in 1:5000 za Črno in Rdečo progo, merilo 1:7500 za Belo, Belo v dvojicah in
Rumeno, plastnice na 5 m. Karta je tiskana na vodoodpornem papirju.
3) POSEBNI ZNAKI: mali črni x označuje tablo, večji črni X označuje drog ali kosovni odpadek, modri X napajališče za
živali. Simbol ○ na karti in v opisu kontrolnih točk označuje kup zloženih kamnov.
4) KATEGORIJE: Črna, Rdeča, Rumena, Bela, Bela v dvojicah. Kategorija Bela v dvojicah ne šteje za končni seštevek
Orienteering Tour FJK. Za tekmovalce, ki so v zvezo prijavljeni kot agonisti, ni možna prijava v Belo kategorijo.
5) START: start je od zbirališča oddaljen približno 1600 m z 10 m vzpona (20-25 minut hoje), »švedski start« (“delayed
start” - Rdeč trikotnik na karti označuje v naravi startno zastavico brez kontrolne postaje, nekaj deset metrov od točke
prevzema karte). Skupinski start bo ob 18:30 za Črno, ob 18:35 za Rdečo kategorijo. Sledijo prosti starti z uporabo
startne kontrole (“punching start”) za kategorije Rumena, Bela in Bela v dvojicah, do 19:15.
6) KARTA ČRNE IN RDEČE PROGE: Karta črne in rdeče proge je ena sama, razdeljena na dva dela. Na glavnem delu je
začrtan prvi del proge v merilu 1:10000, ki se zaključi pri “kontroli za gledalce” na zbirnem mestu. Drugi del proge je
začrtan v merilu 1:5000 v spodnjem desnem kotu karte. Zadnja kontrolna točka (“kontrola za gledalce”) prvega dela
proge sovpada z začetnim trikotnikom drugega dela proge, začrtanim na drugem delu karte (spodaj desno). Pozor:
zaključni del prvega dela proge (na poti do “kontrole za gledalce”) bo označen z rumenočrnim trakom, medtem ko bo
zaključni del drugega dela proge (na poti do cilja) označen z belordečim trakom.
7) MERJENJE ČASA: elektronski sistem beleženja SPORTident. Izguba izposojenega elektronskega čipa se zaračuna
30,00 €. Izposojene čipe je treba vrniti po prihodu v cilj na mestu odčitavanja.
8) CILJ: Vsi tekmovalci morajo od zadnje kontrolne točke (100) do cilja slediti označeni poti s trakovi, sicer so
diskvalificirani. Po ciljni kontroli morajo tekmovalci iti v tekmovalni center na odčitavanje čipov. Tudi kdor tekme ne
zaključi, se mora javiti v tekmovalnem centru, da ne bo pogrešan.
9) MAKSIMALNI TEKMOVALNI ČAS: 1h 45’ za Črno in Rdečo progo, 1h 30’ za Rumeno, Belo in Belo v dvojicah.
10) ) RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV: predvidoma ob 20:45 na zbirnem mestu.
11) DRUGA OPOZORILA:
Bodite pazljivi med prečkanjem kamnitih suhih zidkov, da ne rušite z njih kamnov. Skušajte uporabiti že
obstoječe prehode in ne prečkajte visokih ali krušljivih zidov.
Spomnimo vas, da je karta dana v uporabo izključno za tekmo, zaradi spoštovanja tuje lastnine.
Bodite še posebej pazljivi, ker so ponekod na tekmovalnem terenu globoka brezna.

-

-

V tem letnem času je lahko vegetacija različna od tiste, ki je označena na karti in bolj otežkoča tek. Območja,
označena s temno zeleno barvo (3. zelena), so v glavnem neprehodna.
Marsikje je trava še posebno visoka, zato svetujemo, da se travniki prečijo po robovih. Nekatere stranske poti
so lahko težko razpoznavne. Zaradi prehoda divjadi so na terenu prisotne tudi nekatere sledi, ki na karti niso
označene.
Prepovedano je prečiti območja, ki so na karti označena s poševnimi rdečimi črtami ali prekrižana, kot tudi
privatna območja, označena z olivno zeleno barvo.
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne
poškodbe in povzročeno škodo.

TRASER IN KONTROLOR SVETUJETA,…
DA STALNO OHRANITE KONCENTRACIJO!
MI PA VAM SVETUJEMO, DA SLEDITE NJUNIM NASVETOM…

