FJK 2020 Orienteering Tour – 1. Etapa - Zimska Liga 11
13. Tekma "Brez meja - Senza confini"
Padriče, 19. 1. 2020
BILTEN ŠT. 1
A.Š.Z. Gaja vas lepo pozdravlja in vošči vsem prijetno zabavo!
1) ZBIRALIŠČE/TEKMOVALNI CENTER: v športnem centru Gaja na Padričah (TS). Tekmovalni center bo odprt od 8:30
do 10:00 za potrditev prijav in dvig klubskih kuvert. Morebitne nove prijave so možne le do 9:45 in vsekakor v mejah
razpoložljivih kart.
2) KARTA: Gropada, merilo 1:10.000 za Črno in Rdečo kategorijo, 1:7.500 za ostale kategorije, plastnice na 5 m. Karta
je tiskana na vodoodpornem papirju. Opis kontrolnih točk (mikrolokacije) je natisnjen na karti in na voljo v papirnati
obliki v tekmovalnem centru.
3) POSEBNI ZNAKI: Črn krogec O označuje kup kamnov, črni X označuje tablo, modri X napajališče za živali.
4) KATEGORIJE: Črna – A, Rdeča – B, Rumena – C, Bela – D. V kategorijo Bela – D se ne morejo prijaviti registrirani
tekmovalci (agonisti). Tekmovanje v teh kategorijah poteka IZKLJUČNO POSAMEZNO!
5) ORIENTACIJSKI POHOD (Modra kategorija): dolžina pribl. 2 km, udeležba posamična ali v dvojicah, brez
zdravniškega potrdila. Za to kategorijo ne bo objavljena lestvica rezultatov.
6) START: v bližini zbirališča, švedski start. Na poti od zbirnega mesta do starta sledite smerokazom START. Prvi start
ob 10:30. Predvidena je uporaba startne liste za kategorije Črna – A, Rdeča – B, Rumena – C, Bela – D. Tekmovalci
morajo biti na startu vsaj 3’ pred dodeljenim startnim časom.
>>> ZAMUDNIKOM SE NE BO DODELILO NOVEGA STARTNEGA ČASA RAZEN V SLUČAJU, DA JE ZA ZAMUDO KRIV
ORGANIZATOR. <<<<
Start za orientacijski pohod (MODRA kategorija) je prost, brez startne liste, na startno kontrolo (med 10:45 in 12:15).
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) CESTNI PREHODI: vse proge dvakrat prečkajo ceste, po katerih poteka promet, na obveznih prehodih, ki so na karti
označeni s simbolom
v rdeči barvi (magenta). Prepovedano je prečiti območja, ki so na karti pretiskana s simbolom
v rdeči (magenta) barvi.
>>>> Priporoča se posebno pazljivost in upočasnitev teka pri cestnih prehodih. Tekmovalci morajo spoštovati
predpise cestnega zakonika.<<<<
9) OZNAČENI ODSEKI PROGE: na Rumeni – C, Beli – D in progi orientacijskega pohoda - MODRI je en odsek označen z
ORANŽNIMI trakovi, ki jim je potrebno slediti do prvega cestnega prehoda.
10) CILJ: za povratek tekmovalcev od cilja do športnega centra bo na voljo prevoz s KOMBIJEM. Po ciljni kontroli naj
sledijo tekmovalci oznakam do zbirnega mesta (400 m) na avtobusnem postajališču v vasi in naj tu počakajo, da pridejo
na vrsto in naj se ne vračajo na tekmovano polje. Karte bodo tekmovalcem na cilju pobrane in bodo spet na voljo po
zaključku tekmovanja.
11) ODČITAVANJE ČIPOV: Po povratku v športni center morajo tekmovalci na odčitavanje čipov pri računalniku v
tekmovalnem centru.
>>> TUDI KDOR TEKME NE ZAKLJUČI, SE MORA JAVITI V TRKMOVALNEM CENTRU, DA NE BO POGREŠAN.<<<
12) OKREPČILO PO TEKMI: voda, čaj in piškoti (na zbirališču). POMAGAJTE NAM SPOŠTOVATI OKOLJE: PRINESITE SI
KOZAREC OD DOMA!
13) TEKMOVALNI ČAS - PODELITEV: maksimalni tekmovalni čas: 2h; razglasitev rezultatov: predvidoma ob 13:30.
14) KOSILO: v športnem centru bodo na voljo topli obloženi kruhki s pleskavico / zelenjavo z žara in pijača.
15) DRUGA OPOZORILA: Pri morebitnem prečenju kamnitih suhih zidkov bodite oprezni in ne rušite kamnov. Bodite
tudi pozorni na luknje in brezna na terenu. Zaradi prehoda divjadi so na terenu prisotne tudi nekatere sledi, ki na karti
niso označene. Pazite tudi, ko se nahajate na prostoru, ki je odprto prometu in upoštevajte cestni zakonik. Vsak
tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in
povzročeno škodo

