1. ročník
BIKE-O-CHALLENGE
... Závod, který prověří nejen Vaše kolo ... 
Datum závodu:
SOBOTA + NEDĚLE 22.-23. července 2017
Centrum závodu:
Autokempink KONOPÁČ - Heřmanův Městec - 49.9374733N, 15.6474581E
Prezentace:
Pátek 21.7. od 18:00 do 22:00
Sobota 22.7. od 8:00 do 9:00
Parkování:
Ubytovaní dle instrukcí provozovatele kempu, ostatní dle pokynů pořadatelů (parkoviště je do 100m
od hlavního vstupu do kempu).
Na prezentaci dostanete:
1) Mapu s již zakreslenými kontrolami. Turistická 1:50000 Mapy.cz - dvojice dostane dvě mapy.
2) Ti, kteří nemají vlastní SPORTIDENT čip a objednali si jeho zapůjčení v přihlášce, obdrží pro dvojici
jeden SI čip. V případě ztráty bude účtována jeho cena 1000 Kč.
3) Startovní čísla
4) Všichni, kteří se přihlásili do 31.5., dostanou cyklistické ponožky SPORTICUS s logem závodu
zdarma.
Start:
Intervalový start ve vlnách po 2 minutách. Přesný čas Vašeho startu naleznete ve startovní listině.
Sobota – 10:00
Neděle – 9:30
Očekáváme, že všechny dvojice vystartují v rámci 60 minut. Pro nedělní etapu se startovní pořadí
určuje dle výsledků sobotní etapy – nejlepší startují poslední. Startovní listina nedělní etapy bude
v centru zveřejněna cca v 20:00, dáme ji i na web závodu.
Start je umístěn přímo v centru závodu. Závodníci startují ve 2-minutových intervalech podle času
napsaného ve startovní listině (jedná se o čas ostrého startu). Závodníci se na start musí dostavit 6
minuty před svým ostrým startem, následně projdou třemi 2-minutými koridory (CLEAR, CHECK,
START). Nezapomeňte si SPORTIDENT čip a mapu se zakreslenými kontrolami a nesmazatelný fix na
zapsání bodů či spojování kontrol. V okamžiku ostrého startu vyjíždějí závodníci na trať, od této chvíle
jim také běží časový limit. Fáborky Vás ze startu dovedou na místo, kde dostanete bodové hodnoty
jednotlivých kontrol. Bodové ohodnocení si napíšete k jednotlivým kontrolám, vymyslíte nejlepší
postup a hurá na to …
Cíl:
V prostoru centra závodu. Oba závodníci dojíždějí do cíle společně, je povinné orazit jako poslední
kontrolu č.100 (sběrná kontrola) při vjezdu do kempu. V cíli razíte poslední SI jednotku na cílové čáře.
Za cílem si nechte vyčíst čip do počítače, jinak nebudete ve výsledkové listině. Cíl se uzavírá v sobotu
v 18:00, v neděli v 15:30. V případě, že závod vzdáte a nedorazíte do cíle, napište nám prosím SMS na
602305007, ať o Vás nemáme strach.

Časový limit:
Pro všechny kategorie limit 6 hodin v sobotu a 4 hodiny v neděli.
V případě pozdního příchodu na start nezískávají závodníci nárok na prodloužení limitu.
Bodové ohodnocení kontrol:
Kontroly jsou ohodnoceny body v rozmezí 0 – 80 (100). Bodové ohodnocení je zpravidla odlišné pro
oba dny. Upozorňujeme závodníky, že některé kontroly mohou být za 0 bodů a ty do lesa ten den
dávat do lesa ani nebudeme, jezdit na ně je tedy celkem ztráta času.
Mapa:
Závod proběhne na Turistické mapě 1:50000 Mapy.cz, stav červenec 2017.
Cyklostezky nejsou na závodní mapě vyznačeny. 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 červenými kolečky s číslem kontroly (31 – 94 + 100).
Označení kontrol v terénu:
Kontrolní stanoviště jsou označena červenobílým lampionem používaným pro orientační závody.
Lampiony budou umístěny většinou přímo na cestách, takže je nebudete muset hledat někde za
bukem. K označení průchodu kontrolou slouží krabička elektronického ražení Sportident, která bude
umístěna buď na stojanu v držáku nebo pověšena na lanku. Váš Sportident čip vložte do krabičky a
vyčkejte na pípnutí i bliknutí (tím se zapíše průchod kontroly do čipu). V případě, že by elektronické
ražení nefungovalo, použijte kleštičky, které budou umístěny buď na stojanu nebo na lanku a
procvakněte jejich průraz někam na okraj mapy. Pokud by chyběly i kleštičky nebo dokonce i lampión
a pokud jste si jisti, že jste správně a kontrolu nemůžete najít, vyfoťte prosím místo kontroly jako
důkaz do Vašeho mobilního telefonu. Kdybyste pak v lese potkali turistu či cyklistu, který si poveze
lampión s krabičkou, stojanem a kleštičkami domů, vezměte ho pumpičkou a přinuťte ho, ať vrátí
kontrolu na svoje původní místo 
Hodnocení výsledků:
Pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných na kontrolních bodech za oba dny.
Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit)
při zpoždění 1 – 5 minut 2 body/min, 5 – 180 minut 5 bodů/min.
V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí dosažený čas.
WC a mytí:
Použijte záchody a sprchy v areálu kempu.
Občerstvení:
První den budeme mít v cíli připravený ve várnicích sirup KITL SYROB, druhý den poté budou
nealkoholická piva BIRELL.
V centru závodu jsou v provozu 2 stánky s rychlým občerstvením a 1 restaurace. Další restaurace
hledejte přímo v Heřmanově Městci.
Vyhlášení vítězů:
Vyhlášení vítězů proběhne po oba dny v areálu Letního kina, u kterého bude po oba dny start a cíl.
Sobota – 20:00
Neděle – cca 15:30
Pro první 3 týmy v každé kategorii budou připraveny diplomy a věcné ceny. V sobotu vyhlásíme
pouze vítěze, kteří obdrží kromě drobných věcných cen také speciální čísla na nedělní etapu.
Vypsané kategorie:
MM – dvojice muž/muž
MD – dvojice muž/žena
DD – dvojice žena/žena

MM+ – dvojice muž/muž (součet věku nad 80 let)
MD+ – dvojice muž/žena (součet věku nad 80 let)
DD+ – dvojice žena/žena (součet věku nad 80 let)

RJ – dvojice junior/dospělý (junior do 18 let)
DĚTI - děti od cca 5 let do 15 let (možno s doprovodem i bez - bez doprovodu nutné podepsat souhlas
rodičů) - trať s pevným pořadím kontrol na cca 10-15km
Team Challenge:
Pokud se více dvojic přihlásilo pod shodným názvem týmu, automaticky se účastní prestižní soutěže
TEAM CHALLENGE. Tým, jehož 3 nejlepší dvojice získají v součtu nejvíce bodů, vyhrává. Vyhlašovat
budeme první tři nejlepší týmy. Dámské (40%), mixové (20%) a veteránské dvojice (10%) budou
zvýhodněny koeficientem.
Povinné vybavení:
Horské či trekingové kolo, přilba na kolo (bez ní nebudete připuštěni na start), startovní čísla na
řídítkách a SPORTIDENT čip sloužící k označení průchodu kontrolou.
Doporučené vybavení:
Mapník (umožňuje číst mapu za jízdy na kole), náhradní duše, nářadí a sportovní výživa.
Závodníci jsou sami odpovědni za své občerstvení v průběhu závodu. Produkty sportovní výživy
Enervit a Chimpanzee můžete nakoupit ve stánku SPORTICUS v centru závodu.
Ubytování:
Přímo v centru závodu v kempu Konopáč - ubytování si prosím zarezervujte sami na provozovatele
http://www.konopac-hm.cz/
Pro ubytované v kempu bude k dispozici noční úschova kol, stejně však raději použijte vlastní
zámek, ať máte kolo v bezpečí. Vy, kteří bydlíte v chatkách, uskladněte si prosím kola v chatce nebo
na verandě. Úschovna bude otevřena v pátek 20-21 a v sobotu 18-19, výdej bude po oba dny 8-9.
Pravidla a podmínky:
1. Závod se koná s oficiálním povolením od státních orgánů Lesní správy.
2. Členové dvojice musí být v průběhu závodu stále ve vzdálenosti "na doslech", na kontrolních
bodech a v cíli musí být dvojice spolu.
3. Pořadatelé nepřebírají odpovědnost za zdravotní stav účastníků, technický stav kol atd. Závodí se
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.
4. Pořadatelé prosí závodníky o dodržování obecných zásad chování v přírodě, hlavně neježdění
mimo cesty uvedené v mapě. Většina kontrol je v CHKO Železné hory. Je nutné dodržovat Lesní
zákon, zejména § 20.
5. Pomoc lidí neúčastnících se závodu není povolena.
6. Je zakázáno jezdit mimo cesty vyznačené v mapě. Porušení tohoto zákazu bude trestáno
diskvalifikací.
7. Konání závodu umožnil státní podnik Lesy České republiky, s.p. – závod se koná na území, které
spravuje státní podnik Lesy ČR, jsou to tedy i Vaše lesy, chovejme se tedy ohleduplně.
8. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí, pořadatelé nejsou zodpovědní za škody způsobené
závodníky ani škody způsobené závodníkům.
Přejeme hodně štěstí a správný směr!
Mirek a Markéta Kalinovi a SPORTICUS ORIENTEERING TEAM
Další informace:
Mirek Kalina
+420 602 305 007
mirek.kalina@sporticus.cz
http://www.bike-o-challenge.cz/
https://www.facebook.com/BedrichovskaPetihodinovka

