9. ročník
Letní Bedřichovské pětihodinovky
... Akce, který prověří nejen Vaše kolo ... 
Datum akce:
Sobota 23. července 2022
Centrum akce:
Bedřichov u Jablonce nad Nisou čp. 1597 (u budovy pošty a obchodu na hlavní silnici)
GPS souřadnice - 50.7910881N, 15.1434422E - https://mapy.cz/s/pedobumasa
Prezentace:
Sobota 23.7. od 9:00 do 10:00 (pouze pro případné změny, jinak není třeba na prezentaci dorazit)
Parkování:
Pro zaparkování využijte oficiální parkoviště v obci Bedřichov – cena 100kč/den. Nejblíže to je do centra akce z parkoviště
CENTRÁL a NISA, cca 400-500m - https://www.bedrichov-ou.cz/filemanager/files/1770707.pdf
Start:
Je možno vystartovat kdykoliv v hodinovém rozmezí mezi 10:00 - 11:00
Start je umístěn přímo v centru akce. Nezapomeňte si plně nabité mobilní telefony. V okamžiku načtení QR kódu START
dostanete mapy a také vám začíná běžet časový limit.
Cíl:
Přímo v centru akce. Oba účastníci dojíždějí do cíle společně, žádná povinná sběrná kontrola není. V cíli načtete QR kód FINISH a
tím se vám ukončí akce – poté je třeba ještě UPLOADOVAT výsledky do databáze zmáčknutím tlačítka, jinak nebudete ve
výsledcích. Cíl se uzavírá v sobotu v 16:30. V případě, že akci vzdáte a nedorazíte do cíle, napište nám prosím SMS na 602305007,
ať o vás nemáme strach.
Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 5 hodin
Bodové ohodnocení kontrol:
Kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 11-83. Bodové ohodnocení kontrol se rovná číslům kontrol, tedy například kontrola 41
má 41 bodů.
Mapa:
Akce proběhne na Turistické mapě 1:55000 Mapy.cz, stav červenec 2022.
Cyklostezky nejsou na mapě vyznačeny (s vyjímkou Polska). Při postupu v terénu je potřeba brát v úvahu generalizaci mapy,
mapa ve členitém terénu nikdy nemůže být dokonalá.
Označení kontrol v mapě:
Kontroly již budou zakresleny v mapě fialovými kolečky s číslem kontroly.
Označení kontrol v terénu:
Na kontrolním bodu najdete QR kód, který načtete do aplikace iOrieteering – na startu dostanete i papírek s přesným popisem
kontroly, kde QR kód najdete. Návod na aplikaci - http://www.b5h.cz/data/2022_leto/navod_iorienteering.pdf
V případě, že by vám QR kód nešel načíst nebo byl ukradený, vyfoťte nám prosím místo kontroly a v cíli nám fotku jako důkaz o
navštívení kontroly ukážete.
Hodnocení výsledků:
Pořadí v akci je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na kontrolních bodech. Za pozdní příjezd po limitu je strženo 5
bodů za minutu (za každou započatou minutu přes limit). V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas.

WC a mytí:
Záchod(y) jsou v centru akce, mytí účastníků řešte prosím v místě ubytování nebo ve veřejném koupališti v obci Bedřichov
(Dolina). Mytí kol zatím nemáme v plánu zabezpečovat, doporučujeme si tedy přivézt vlastní mycí vybavení.
Občerstvení:
Je možné, že připravíme nějaké drobné občerstvení – pivo, nealko, párky.
Vyhlášení vítězů:
Vyhlášení vítězů proběhne v centru akce v cca 16:45-17:00. Pro první 3 týmy v každé kategorii budou připraveny diplomy a
drobné ceny.
Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
DD – dvojice žena/žena

MD – dvojice muž/žena
RD – rodič (rodiče) s dítětem (dětmi) do 15 let

Povinné vybavení:
Horské či trekingové kolo, přilba na kolo (bez ní nebudete připuštěni na start) a plně nabitý mobilní telefon.
Doporučené vybavení:
Mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole), náhradní duše, nářadí a sportovní výživa.
Účastníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu akce.
Ubytování:
Pořadatel nezařizuje – kdo by ale měl zájem o přespání u nás na baráku, napište či zavolejte.
Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v podobě přihlášky, startovní listiny a
výsledků na webu akce.
Fotografování:
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlé akci, vyúčtování dotací
na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě účastníků (jako vzpomínka na akci) zejména z vyhlášení výsledků, zajímavých kontrolních bodů a dojezdu do cíle. V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
Pravidla a podmínky:
1. Členové dvojice musí být v průběhu akce stále ve vzdálenosti "na doslech", na kontrolních bodech a v cíli musí být dvojice
spolu.
2. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Akce se koná za plného silničního i
turistického provozu, buďte tudíž ohleduplní k ostatním cyklistům a turistům. Dodržujte pravidla silničního provozu, zejména
pozor při jízdě po hlavních silnicích.
3. Pořadatelé prosí účastníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění mimo cesty uvedené v mapě. Je
nutné dodržovat Lesní zákon, zejména § 20.
4. Účastníci absolvují akci na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody způsobené účastníky ani škody
způsobené účastníkům
Přejeme hodně štěstí a správný směr!
Mirek a Markéta Kalinovi & SPORTICUS ORIENTEERING TEAM
Další informace:
Mirek Kalina
+420 602 305 007
mirek.kalina@sporticus.cz
http://www.b5h.cz/
https://www.facebook.com/BedrichovskaPetihodinovka

