Pokyny pro účastníky
Datum:

9. srpna 2014

Shromaždiště:

Parkoviště u Hermíny, Paseky nad Jizerou, Krkonoše

Prostor závodu:

Paseky nad Jizerou a blízké okolí

Prezentace:

U restaurace Hermína (lyžařský areál Pizár)
sobota 9. 8. od 7:30 – 8:30 hodin
Na prezentaci obdržíte startovní číslo, závodní průkaz a popisy kontrol.

MTB orienťák: účastníci obdrží turistickou mapu měřítko 1:20 000. Orienťák je typu scorelauf –
to znamená, že si volí každý závodník trasu sám. Startující na prezentaci obdrží popis kontrol a
startovní průkaz, mapu dostanou ve startovním koridoru. Doporučujeme použití mapníků
na kolo. V mapě je 30 kontrolních bodů, číslo kontroly odpovídá počtu bodů za kontrolu. Cílem je v
časovém limitu 4 hodin získat co nejvíce bodů na kontrolních stanovištích. Způsob označení
průchodu: kontrolu číslo 15 označíte do políčka 15 atd. Za každou započatou minutu přes limit (4
hodin) bude odečteno 5 bodů. Maximální započítaná ztráta je -300 bodů. Při překročení času 5hodin
(305 bodů a více) je závodník diskvalifikován. Celkem je možné získat za MTB 755 bodů.
Účastníci startují na vlastní nebezpečí.
Start: Začíná v sobotu v 9:00 v prostoru centra BMF 14. Závodníci startují podle vlastních
možností ve vlnách v intervalu 5minut. Závodníci se musí na start dostavit 5 minut před svým
ostrým startem do předstartovního koridoru, kde proběhne kontrola vybavení a rozdání map.
Následuje rychlé určení postupu s nejvhodnější taktikou a... tradáá.
Cíl: Průjezd cílovým koridorem a překonání cílové čáry.
V případě kategorie dvojic závodníci dojíždějí do cíle společně za sebou či vedle sebe. Čas BIKE-O
je započítán překonáním cílové čáry. Cíl se uzavírá v 15:30.
Označení kontrol v mapě: Červený kroužek s kódem kontroly, který současně vyjadřuje bodovou
hodnotu.
V terénu: kontrolní stanoviště jsou označena oranžovo-bílým lampionem používaným pro
orientační závody. Kontroly jsou očíslovány kódem – bodovou hodnotou (11–40). K potvrzení
průchodu kontrolou slouží závodní průkaz, který se při průchodu označí v políčku označeném
shodným číslem. Některé kontroly budou hlídány rozhodčími, kteří mají právo diskvalifikovat
závodníky, kteří nepojedou v souladu s pravidly (jízda lesem, mimo cesty a u dvojic nedodržování
pravidla o společném postupu závodníků ve dvojici „na doslech a dohled“).
V případě zcizení kontroly přivezte do cíle lísteček s číslem kontroly, lístečky jsou rozsypané pod
kontrolou. Vzor kontroly si můžete prohlédnout v prostoru před-startu.
Výjezd vleku Pizár No Limit: Na start výjezdu No Limit se závodníci dostaví do 30-ti minut po
dojezdu BIKE-O. Při výjezdu je úkolem vyjet co nejvýše vytyčeným koridorem bez doteku země
jakoukoli částí těla. Vyjíždí se dle kapacity v intervalu, který určí startér. Bodovaná část začíná nad
cestou. Při doteku země vyčká závodník na měřiče, který započítá výsledek. Závodníci mají dva
pokusy v případě kategorie jednotlivců a 2 x 2 pokusy v případě kategorie dvojic (ovšem každý
max.2) a bodován je vždy lepší výkon (u dvojic je počítán součet lepších výkonů). V případě
absence startu druhého nebo ani jednoho závodníka je výsledek 0 bodů.

„Zlatá pravidla závodu“:
- dodržujte pravidla slušného pobytu v přírodě
- zákaz ježdění na kole mimo cesty, zanechávání odpadků v přírodě, ohleduplnost vůči ostatním
turistům aj.
- v případě kategorie dvojic musí oba celý závod postupovat společně a nerozlučně, ve vzdálenosti
„na doslech a dohled“. Kontrolou je nutné projíždět společně těsně vedle sebe či za sebou.
- na startu musíte být 5 minut před ostrým startem ( v předstartovním koridoru)
- na trati budou rozhodčí, kteří mohou diskvalifikovat závodníky porušující pravidla (zejména
ježdění mimo cesty nebo zakázanou cestou a nedodržení pravidla „na doslech a dohled“)
- technická pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena
- dodržujte pravidla silničního provozu, pozor při jízdě po hlavních silnicích
- účastníci závodí dobrovolně a na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody
způsobené závodníky ani škody způsobené závodníkům
- po celou dobu závodu (BIKE-O i MTB) jsou závodníci povinni mít na hlavě připevněnou
cyklistickou přilbu
Telefon v případě nouze: +420 775 282 054
Povinná výbava:
- kolo v dobrém technickém stavu (vlastní zodpovědnost závodníků)
- přilba pro MTB
- bez ní nebudou závodníci vpuštěni na start
- startovní číslo umístěné na kole (na řidítkách)
- závodní průkaz připevněný ke kolu (provázkem nebo gumičkou či JO-JO rolerem)
Doporučená výbava:
- základní nářadí na opravu kola, busola, mapník na kolo a „jo-jo“, vlastní občerstvení
Hodnocení výsledků:
- pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných ze závodu BIKE-O a z výjezdu
No Limit. Za každou započatou minutu přes limit je strháváno 5 bodů. Dojezd více jak 60 minut po
limitu znamená diskvalifikaci. V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje nižší součet
časů. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího.
Vyhlášení výsledků:
- v sobotu v cca. 18:00 hodin (bude upřesněno na místě) budou vyhlášeni vítězové všech kategorií.
Ubytování:
- pořadatel zajišťuje po dohodě ubytování ve vlastních stanech v určené oblasti. Dále je možno si
sjednat individuálně ubytování prostřednictvím odkazu na oficiálních web stránkách
www.bikemusicfest.cz
Parkování:
- parkování v areálu a na louce před vjezdem, respektujte pokynů pořadatelů.
Mytí kol:
- pouze v případě deštivého počasí během závodu na vyhrazeném místě v centru BMF 14 (hadice,
košťátka)
Pitná voda:
- k dispozici v restauraci

Občerstvení:
-v restauraci Hermína a přilehlých bufetech
Noční úschovna kol:
-většina místních ubytovatelů umožňuje uschování kol. V prostoru BMF 14 organizátoři nezajišťují
úschovu. Dbejte prosím opatrnost při odkládání kol.
Funkcionáři závodu:
generální ředitel BMF a ředitel BIKE-O:
Dalibor Plíšek
ředitel závodu a hlavní rozhodčí MTB:
Martin Řípa

BIKU ZDAR!

