ROZPIS
Pořadatel:

SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Datum:

11. – 12. srpna 2018

Centrum:

Boseň, amfiteátr pod hradem Valečov (50.5103000N, 15.0254000E)
Pozor – příjezd je možný až od sobotního rána!

Program:

E1
E2
E3

sobota 11. 8.
sobota 11. 8.
neděle 12. 8.

krátká trať
krátká trať
krátká trať

start 00 = 10:00
start 00 = 16:00
start 00 = 9:30

Celkové pořadí je dáno součtem časů za všechny tři etapy.
Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu (koef. 1,0) díky výjimce od SK.
Prezentace:

Otevřena v centru závodu v sobotu 11. 8. od 8:00 a vždy 1 hodinu před startem E2 a E3.
Kategorie HDR a P se mohou prezentovat až do 40 minut před koncem startu.

Kategorie:

DH10N, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21EABC, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55, DH60,
DH65, DH70, H75, H80, P, HDR
HDR – fáborková trať pro rodiče s dětmi, DH10N – fáborková trať pouze pro děti
P – jednoduchá trať pro příchozí
Kategorie HDR a P: Přihlášky pouze na místě vždy na danou etapu – bude připraveno cca 100
map pro každou kategorii. Mapu dostanou závodníci na prezentaci, čas se neměří. Start
je libovolný, závodníci jsou v podstatě limitování jen sebráním kontrol pořadatelem. Popisy
budou pouze na mapě, mapy nebudou voděodolné.
Pokud počet závodníků v kategoriích DH21EAB přesáhne 50, může být omezen, aby se příliš
neprotahoval start. V tom případě bude rozhodovat o rozdělení do jednotlivých podkategorií
Ranking k 30. 6. 2017, případně divoké karty udělené pořadatelem. V případě malého počtu
v kategoriích DH21C, mohou být tyto sloučeny s DH21B.

Přihlášky:

Pouze přes systém ORIS včetně neregistrovaných závodníků. Přihlášky e-mailem
nepřijímáme.
Přihlášky do soutěžních kategorií po 29. 7. a na místě jen omezeně dle možností pořadatele.
Kapacita závodu je omezena na 1000 závodníků, a proto je možné se přihlásit pouze na
všechny tři etapy!

Startovné:
H10N-DH14
DH65 a starší
ostatní
HDR / P

Platby:

do 24. 6. 2018 do 29. 7. 2018 později a na místě
300,400,500,400,500,600,500,600,700,50,- */ 100,*cena za 1 mapu, pokud chce mapu i doprovod, tak za dalších 50,-

Převodem na účet oddílu SC Jičín u FIO banky 2100548718/2010, VS uveďte 33xxxx, kde xxxx
znamená číslo oddílu dle adresáře klubů v ORIS. Do poznámky napište zkratku klubu,
případně jméno (registrační číslo) přihlašovaného závodníka.
Pro platby ze zahraničí (veškeré poplatky jdou na vrub odesílatele):
IBAN: CZ3520100000002100548718, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Závodníky z oddílů neregistrovaných v ČSOS bez zaplaceného startovného do 26. 6. resp.
24. 7. z přihlášek smažeme.

Storna:

Do 5. 8. vracíme 100% vkladů, později 0%.

Vzdálenosti:

centrum závodu – parkoviště:
centrum závodu – start E1-E3:
centrum závodu – cíl E1-E3:

Mapy:

1 : 5 000, E=2,5 m, ISOM2017 (s výjimkou od SK)
Autor mapy: Zdeněk Sokolář a Jan Drbal. Stav červen 2018. Rozměr A4. Mapy budou
vodovzdorně upraveny - pretex (kromě kategorií HDR a P).

Terén:

Pro všechny etapy středně kopcovitý, dobře průběžný. V celém prostoru řada pískovcových
útvarů od malých kamenů, přes velké skály až po skalní města a skalní labyrinty.

0 – 1000 m (bude upřesněno v pokynech)
do 2000 m (bude upřesněno v pokynech)
0 – 1000 m (bude upřesněno v pokynech)

Systém ražení: SPORTident – možnost zapůjčení SI-čipu za 50,- Kč/etapu. Při ztrátě bude účtováno 800,- Kč.
Ubytování:

Z důvodu omezeného prostoru v okolí Valečova bohužel nezajišťujeme – důležitější je mít
kde zaparkovat. V blízkém okolí centra závodu se nachází řadů kempů a ubytovacích zařízení.
Přísný zákaz stanování v prostorách amfiteátru a na loukách pod hradem!

Vyhlášení:

Po skončení 3. etapy v centru závodu. Vyhlášení budou nejlepší 3 v každé kategorii kromě
kategorií HDR a P. V kategorii HDR dostanou všichni přítomní na vyhlášení drobnou odměnu.

Různé:

Pro závodníky budou připraveny provizorní sprchy se studenou vodou v centru závodu.
Přípravujeme pro Vás bohaté občerstvení (koláče, buchty, hotovky, párky atd.).
Bude zajištěna dětská školka v nezbytně nutném rozsahu.

Informace:

http://scjicin.cz/rumcajsovymile
https://www.facebook.com/rumcajsovymile/
sjc@post.cz
Nebo přímo u ředitele: Petr Špicar, 602 312 211, petr.spicar@gmail.com
Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se souhlasem
ředitele závodů.

Funkcionáři:

ředitel závodů
stavitelé tratí
hlavní rozhodčí

Petr Špicar
Radek Ticháček (E1), Michal Drobník (E2), Lenka Kazdová (E3)
Myro Kovář (E1), Jan Mrázek (E2), Ivana Fujáčková (E3)

Závody se konají v CHKO Český ráj, platí přísný zákaz použití bot s hřeby! Na startu bude kontrolováno!
Závody Rumcajsovy míle se konají mj. na území, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Jsou to i Vaše lesy,
chovejme se zde ohleduplně!
Těší se na Vás pořadatelé ze Sportcentra Jičín.

