24 hodin OB - štafety
nonstOB revival
Pořadatel: FSP - VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha,
Fenri - klub sportů v přírodě, z.s.
Datum: 20. – 21. 6. 2020
Místo: Dubenec okr. Příbram

Kategorie:
24 hodin – 6-ti členné družstvo
12 hodin – libovolné složení 2 – 6 běžců
6 hodin – 4 – 6 běžců z dětských kategorií
Přihlášky: přes ORIS, nouzově na adresu: prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je
přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Vklady:
24 hodin
12 hodin
6 hodin

do 31.3. 2020
4 900,2 900,900,-

do 15.5. 2020
5 900,3 900,900,-

do 8.6. 2020
7 900,4 900,1500,-

vklad zahrnuje: startovné, kemp, parkovné, dotované eko-kelímky
Sleva 10% při přihlášení 3 a více štafet libovolné kategorie z jednoho klubu
Popis terénu: zvlněný, porostově členitý se střední hustotou cest, ve velké části prostoru
terénní detaily a kameny
Mapa: 1 : 10 000 ekv. 5 m, stav jaro 2020, mapový klíč ISOM2017
hl. kartograf Milan Borovička, mapa bude vodovzdorně upravena
býv. mapa - Houpačka

Ražení: SportIdent
Zkrácená pravidla:
Závod na 24 hodin
V každé štafetě je 6 běžců – z toho dvě ženy a nejvýše tři muži náležející do kategorie H21.
Běžci předávají štafetu v pevně stanoveném pořadí.
Start v sobotu v 9:00, cíl v neděli v 9:00.
Pořadí v závodě je dáno počtem úspěšně dokončených úseků. Při rovnosti počtu úseků
rozhoduje čas.
Jednotlivé úseky mají rozdílnou obtížnost a délku, volba pořadí úseků je věcí teamové
strategie.
Závod na 12 hodin
Štafetový závod se startem v sobotu v 9:15 a cílem ve 21:15.
Štafeta je složena ze 2 – 6 běžců libovolného genderu a kategorie, běžkyně/běžci se střídají.
Dětský závod na 6 hodin
Štafetový závod se startem v sobotu v 10:00 a cílem v 16:00.
Závod pro dětské kategorie DH 14 a mladší.
Počet běžců v týmu je 4 – 6, z toho nejméně dvě dívky. Dvě z běžkyň/běžců patří do
kategorie D/H 12.
Jednotlivé úseky mají obtížnost DH 10 – DH14.

Kontakt
ředitel závodu: Ondřej Skripnik
hl.rozhodčí: Karel Nitsch
stavitel tratí: Pavel Kurfürst
prihlasky@fspraha.cz
telefon +420 737372573
web: www.24ob.cz/
Ukázky mapy

