
FINIS CORONAT OPUS  2012 
(konec korunuje dílo) 

 
Rychlý, akční a zábavný trénink, kdy všichni mohou vyhrát. Zvu všechny, i ty co pravidelně 
nechodí na poslední trénink KVS Šumperk.  

POKYNY 
- Sraz je podle plánu u Koliby v 16.00 hod. 
- Start je hromadný cca v 16.15 hodin. 
- Trénink je bodovací SCORELAUF s určenou první kontrolou na 30 minut. Proto mít 

hodinky bude jistá výhoda … 
- Mapa : U kapličky, měřítko:  1:5000 (příprava na maďarské závody) 
- Závodníci jsou rozděleni do 6 skupin – košů.     Viz startovka. 
- Pro konečné výsledky mají závodníci určen osobní koeficient. 
- Po startu si vytáhnou – vylosují ze svého koše svoji razící průkazku. Na průkazce 

jsou kódy všech kontrol.  
- Každý bude mít na průkazce červeně označenou jednu kontrolu, kterou MUSÍ razit 

jako první, to je ten los. Pak si závodník vezme na startu mapu, kterou mají všichni 
stejnou. 

- Na mapě má u všech kontrol kód, pomlčka a bodové ohodnocení. Snaha je, získat 
co nejvíce bodů. 

- Razit musí do políčka se stejným kódem jaký je u kontroly a to přesně. 
- V cíli se sleduje pořadí doběhu. Ti, co přiběhnou po časovém limitu, s počítá 

zpoždění v načatých minutách. 
- Odečet za zpoždění bude  do 1 minuty  20 bodů 
                    do 2 minut  60 bodů 
      do 3 minut  120 bodů 
      do 4 minut  180 bodů  
      do 5 minut  250 bodů 
        nad 5 minut  500 bodů 
- Kontroly s bodovou hodnotou 50 a více jsou „papírové“ lampióny s kleštičkami !! 
- Cíl je uzavřen 40 minut po startu. 
- IHNED PO DOBĚHU SI KAŽDÝ PODEPÍŠE PRŮKAZKU !!! 

- V terénu je 40 kontrol s bodovou hodnotou 10 až 60. Možný maximální zisk bez 
koeficientu je 1260 bodů 

-  Získané body budou upraveny o ztrátové body za čas a  o neplatné ražení. 
Soustřeďte se na ražení neboť dobře ražená kontrola do políčka, kde je již špatné 
ražení se nepočítá !!!   

-  Součet platných bodů bude následně vynásoben koeficientem. 
 

Na všechny se těší          LENON 


