35. ročník Maredova poháru

Pokyny k závodu

Datum:

Sobota 11. listopadu 2017.

Druh závodu: OIQT (Orienteering Intelligence Quotient Test)
Podrobnosti v příloze těchto pokynů
Kategorie:

Mareda – HD18 – HD 85
Mareda junior – HD 14 a HD16
Maredáček – HD 10 a HD12

Centrum závodů: Hájovna Peklo

Souřadnice GPS: 49°23'1.572"N, 15°31'8.421"E
Prezentace: Sobota 11. listopadu 2017 od 10.00 do 10.50 hodin v centru závodů.
Parkování:

Osobní automobily 100 m od centra závodu. Parkování autobusů v obci Hosov.
Dbejte prosím pokynů pořadatelů!!!

Převlékání:

Ve vlastních dopravních prostředcích a v centru závodu na zelené louce

Vzdálenosti: shromaždiště - start: 0 m
start - mapový start: 50 m
cíl - shromaždiště: 0 m

Start 00

11.11 hod, intervalový, startovní listiny na shromaždišti.

Čas. limit:

do tmy.

Systém ražení: rustikal do startovních půkazů
Mapa:

Peklo, duben 2017, 1:10.000, rozměr A4,
v mapě nejsou zakresleny žádné vývraty,
hlavní kartograf M. Kratochvíl. Mapa není vodovzdorně upravena.
Mapy se v cíli nevybírají, dodržujte fair play!!!

Terén:

Vysočinský zvlněný, místy kamenitý podklad, střední hustota komunikací,
porostově rozmanitý, v některých částech těžší podložka či horší průběžnost.
Doporučujeme krytí celých dolních končetin.

Popisy kontrol: nejsou
Předpokládaný čas vítěze: Dle soutěžního řádu IOF.
Občerstvení: Po doběhu v centru pouze pro závodníky, kteří si občerstvení dovezli s sebou
Záchody:

Musíte to vydržet domů. Neznečišťujte přírodu

Funkcionáři: Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

František Mareda
Petra Kaňáková
Petr Kaňák

Protesty:

Dle Soutěžního řádu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
Upozornění: Veškeré protesty budou zamítnuty.

Vyhlášení :

Po skončení závodu, předpokládáme asi ve 13.00 hod., vyhlašují se kategorie
Mareda junior a Maredáček. Kategorie Mareda bude vyhlášena na slavnostním
banketu v restauraci Dělnický dům 11. 11. 2017 po 18.00 hodině

O.I.Q.T.
(Orienteering Intelligence Quotient Test)

Princip závodu

OIQT je nová disciplína orientačních sportů, která bude zařazena do mezinárodních soutěží
v roce 2018. Náš závod je první soutěží tohoto sportu na světě !!! Pravidla disciplíny schválila
IOF (International Orienteering Federation) na kongresu v Kaklstadu ve Švédsku v červnu
2017.
Jedná se v podstatě o paměťový orientační běh, kde na kontrole je mapa s postupem na
následující kontrolu. Má to ale háček. Na kontrole jsou mapy dvě s postupy na dvě různé
kontroly. Na kterou kontrolu závodník poběží o tom rozhoduje odpověď na otázku z „orienťácké
inteligence“.
Systém je zobrazen na následujícím obrázku.

Závodník najde na startu mapu se zákresem postupu na 1. kontrolu. Sem po paměti dojde. Na
kontrole najde ceduli s otázkou a dvěma možnostmi odpovědi. Ke každé odpovědi náleží jedna
mapa s postupem na další kontrolu. Pokud závodník odpoví na otázku správně, jde přímo na
kontrolu 2, kde se vše opakuje.
Pokud závodní odpoví špatně, jde na kontrolu 2a, kde nalezne další otázku a opět dvě mapy.
Pokud zde již zvolí správnou odpověď, jde na kontrolu 2. Pokud zvolí opět špatnou odpověď,
dostane se na kontrolu 2b. Zde již nalezne coby ztracená existence mapu s postupem na kontrolu
1, kde si může složit reparát a vyrazit na kontrolu 2.
Výše uvedené znamená, že závodník, který správně zodpoví všechny otázky bude mít nejkratší
trať a má tedy nejvyšší šanci na úspěch v závodě.

