ROZPIS
Pořadatel:

SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)

Datum:

11. – 13. srpna 2017

Centrum:

E1 – kemp Svitačka (50.5100308N, 15.2306883E) u obce Troskovice, omezený prostor – prosíme,
buďte ohleduplní k ostatním návštěvníkům kempu, místo parkování bude upřesněno
E2+E3 – louka pod penzionem Brada (50.4682494N, 15.3309600E) v obci Brada-Rybníček,
parkování na louce pod penzionem
Bude vybíráno parkovné (bude upřesněno).
Prostory závodů se nacházejí v CHKO – přísný zákaz parkovat a stanovat mimo plochy vyznačené
pořadatelem!
Pozor na jednosměrný příjezd a odjezd na parkoviště na Bradech!
Do center není možný příjezd autobusem.
V případě špatného počasí může být parkování přesunuto mimo centrum.

Program:

E1
E2
E3

pátek 11. 8.
sobota 12. 8.
neděle 13. 8.

krátká trať
klasická trať (zkrácená)
krátká trať

start 00 = 15:00
start 00 = 10:00
start 00 = 9:30

Celkové pořadí je dáno součtem časů za všechny tři etapy.
Všechny etapy jsou zařazeny do Rankingu (koef. 1,0).
V sobotu odpoledne chystáme doprovodný program. Bude upřesněno.
Prezentace:

Bude otevřena v pátek 11. 8. od 13:00 v centru E1 a vždy 1 hodinu před startem E2 a E3.
Kategorie HDR, P a T se mohou prezentovat až do 30 minut před koncem startu.

Kategorie:

DH10N, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21EAB, H21C, DH35, DH40, DH45, DH50, DH55,
DH60, DH65, DH70, H75, H80, P, T, HDR
HDR – fáborková trať pro rodiče s dětmi, DH10N – fáborková trať pouze pro děti
P – jednoduchá trať pro příchozí, T – středně obtížná tréninková trať
Kategorie HDR, P a T jsou nesoutěžní. V ORISu mají vlastní závod. Platí se snížené startovné, lze
se dohlásit i na místě po skončení prezentace a lze se hlásit i jen na jednotlivé etapy (nicméně
prosíme o přihlášení předem kvůli odhadu počtu map k vytisknutí). Start je libovolný od 00 do
konce startu. Popisy budou pouze na mapě, mapy nebudou v mapníku, děti můžou pro zpestření
také razit kleštěmi do průkazky. Mapníky a průkazky budou k dispozici na startu. Trať lze
absolvovat s čipem SI i bez něj. V případě absolvování trati s čipem SI a zájmu o mezičasy, je
možné vyčíst čip na malé termotiskárně na prezentaci (ne na „běžném“ vyčítání!). Výsledky se
nebudou vyvěšovat ani vyhlašovat.

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.
Přihlášky:

Pouze přes systém ORIS (hlavní závod, nesoutěžní kategorie). Přihlášky e-mailem nepřijímáme.
Kapacita závodu je omezena na 1100 závodníků a proto je možné se přihlásit pouze na všechny
tři etapy! Pokud chcete běžet jen některou etapu, využijte kategorii T.

Startovné:
kategorie
HDR
DH10N
P
T
DH10-14, od DH65
ostatní

do 25. 6. 2017
vše
1 etapa
180,60,180,300,100,400,150,400,500,-

do 23. 7. 2017
vše
1 etapa
180,60,180,300,100,400,150,500,600,-

později a na místě
vše
1 etapa
180,60,180,300,100,400,150,600,700,-

Přihlášky do soutěžních kategorií po 23. 7. a na místě jen omezeně dle možností pořadatele.
Platby:

Převodem na účet oddílu SC Jičín u FIO banky 2100548718/2010, VS uveďte 11xxxx, kde xxxx
znamená číslo oddílu dle adresáře klubů v ORIS. Do poznámky napište zkratku klubu, případně
jméno (registrační číslo) přihlašovaného závodníka. Výjimečně (pouze cizinci) je možné platit
i na prezentaci.
Závodníky z oddílů neregistrovaných v ČSOS bez zaplaceného startovného do 27. 6. resp. 25. 7.
z přihlášek smažeme.

Storna:

Do 6. 8. vracíme 100% vkladů, později 0%.

Vzdálenosti:

centrum závodu E1 – kemp:
centrum závodu E2+E3 – kemp:
centrum závodu – parkoviště:
centrum závodu – start E1-E3:
centrum závodu – cíl E1-E3:

Mapy:

E1
E2
E3

Cipísek
Manka
Rumcajs

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

1 : 10 000, E=5m
1 : 10 000, E=5m
1 : 10 000, E=5m

Autoři map: Milan Borovička a Roman Horký. Stav červen 2017. Rozměry vždy A4. Mapy budou
vodovzdorně upraveny (kromě kategorií HDR, P a T – mapníky budou na startu).
Terén:

Pro všechny etapy středně kopcovitý, dobře průběžný. V celém prostoru řada pískovcových útvarů
od malých kamenů po velké skály.

Systém ražení: SPORTident – možnost zapůjčení SI-čipu za 50,- Kč na etapu.
Kategorie HDR, P a T můžou běžet s čipem SI i bez něj. V případě absolvování trati s čipem SI a
zájmu o mezičasy, je možné vyčíst čip na malé termotiskárně na prezentaci. Nevyčítejte si na
„běžném“ vyčítání! Děti na HDR můžou pro zpestření razit do průkazky (k dispozici na startu,
ražení nebude kontrolováno, průkazky dětem zůstanou).
Ubytování:

Pořadatelé zajišťují dočasný kemp v centru E2+E3. Kemp bude otevřen v pátek od 13 hodin.

Dřívější příjezd není možný! Louka na stanování bude dostatečně veliká. Nelze parkovat u stanů.
Louka není vhodná pro karavany.
K dispozici bude pitná voda, nouzové mytí, teplé a studené občerstvení.
Cena 150,- za osobu za celý pobyt, děti 0-6 let zdarma. Plaťte současně se startovným.
Ubytovaní dostanou označení prokazující platbu. Osoby bez tohoto označení nebudou vpuštěny
do kempu.
Další možnost je v penzionu Brada na postelích, objednávejte na http://www.penzion-brada.cz/.
V okolí Jičína je spousta dalších ubytovacích kapacit.
Koupání:

Ke koupání lze využít Jinolické rybníky (2 km pěšky) nebo koupaliště v Jičíně (5 km).

Vyhlášení:

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

Informace:

http://scjicin.cz/rumcajsovymile
https://www.facebook.com/rumcajsovymile/
sjc@post.cz
Petr Špicar: 602 312 211,
Propagace závodů zdarma, jakýkoliv jiný prodej a propagace pouze se souhlasem ředitele
závodů.

Funkcionáři:

ředitel závodů
hlavní rozhodčí
stavitelé tratí

Petr Špicar
Michal Drobník (E1), Petr Žaloudek (E2), Jaroslav Havlík (E3)
Jan Beneš (E1), Jiří Kazda (E2), Zdeněk Koťátko (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.

