
Pokyny na 10.11.2017  
Pokyny na Poslední Kufr 2017. 

 

 

 mapa parku, města a lesa v jednom 
 poupravená mapa parku, města i lesa v jednom 
 volné pořadí kontrol (scorelauf, free order) 
 volné pořadí kontrol a různá bodová hodnota kontrol (zlodějský scorelauf) 
 různá bodová hodnota kontrol a různá otevírací doba kontrol 
 a skutečně vyhrává ten  nejlepší? 



Větší orientační MišMaš  jste ještě nezažili    . 
 
Přihlaste se v oddílovém přihlašovacím systému (Pozor dvě akce v jeden den Poslední Kufr a Členská schůze). 
A kradete body.  Z  dvourozměrné mapy se dostanete  do třírozměrné reality, k tomu musíte počítat ještě se 
čtvrtým rozměrem - ČASEM. Vyhráváte  s nejvyšším  počtem bodů  – možná? 
 
Parkoviště a shromaždiště je na parkovišti u Nežárecké brány. Zaplaťte si parkovné. 
START a CÍL  tamtéž. 
Hromadný start  v 16:30. Přijďte včas! Pozdním startem si krátíte  svůj  časový limit, protože závod končí přesně v 
17:30!!! 
Na startu dostanete „mapu“ se všemi  kontrolami, s popisy kontrol s jejich otevírací dobou a průkaz. Pořadí v jakém 
budete kontroly hledat  je na Vás. POZOR  na otevírací dobu jednotlivých kontrol. 
Běží se bez čipů, bez krabiček. Na  kontrole jsou v době jejich otevírací doby umístěny samolepky s různou bodovou 
hodnotou. U kontroly si odtrhnete a nalepíte do průkazu jednu samolepku s nejvyšším počtem bodů.  Počet 
samolepek na kontrole je někdy nižší než  je  počet závodníků .  
 

Platí tedy jednoduché pravidla: 
  jsem na kontrole, je otevřeno a jsem na kontrole mezi prvními,  beru nejvyšší počet bodů  
  jsem na kontrole, je otevřeno a jsem  mezi posledními a beru jenom nízké body   
 jsem na kontrole, je otevřeno,  již nejsou body 
 jsem na kontrole, je  zavřeno   
 přiběhnu do cíle po 17:30, z průkazu mi vyškrtnou kontrolu s nejvyšším počtem bodů za každých 5´ po 17:30   
 

Vyhlášení „nejlepších?“ po  18:30 v Zahradním centru na členské schůzi našeho spolku. 

 
S sebou nezapomeňte určitě  hodinky (seřídíme si velitelský čas, tááák)  a čelovku (posunul se čas a je brzo tma). 

 

Vzor popisů (například): 

Kód Popis Otevírací doba 

31 Hromada dřeva 16:30 – 17:30 Non-stop 

33 Kámen 16:30 – 16:40 16:50 – 17:20 

35 Rozcestí 16:30 – 17:05  
 

 

 Na Vaše nevěřícně-udivené  kroucení hlavou po Vašem doběhu se těší pořadatelé  


