KlaustrofOB
Natěšeni na další zážitkovou orientační výzvu? Sprint Hradem II sice nebude, ale přijměte pozvání
na jeskynní KlaustrofOB na Drábovně. Určitě Vás v zeměpisu učili o Hercynském či Alpinském
vrásnění, která utvářela povrch naší planety, málokdo ale zná vrásnění Drábovinské, které svým
lokálním významem bylo sice poměrně malé, ale pro orientační běžce naprosto stěžejní, protože
nám vymodelovalo na malém kousíčku lesa mnoho pískovcových skal a v nich stovky jeskyní,
puklin a ďour. Jaké to asi je mít je všechny v mapě? Přijďte se o tom přesvědčit a zažít kousek
Drábovny tak, jak ji neznáte a orazit si kontroly, které jste tam ještě určitě nikdy nerazili…
Kdy:
Kde:
Co:

ve čtvrtek 14. září 2017 od 16:30 hodin
Záborčí, u hasičárny (GPS: 50.6346508N, 15.1804572E)
middle na speciální sprintové mapě a následné posezení a zhodnocení PP

Parkování:

Velmi omezené, domluvte se do aut nebo ideálně přijeďte na kole!
Přísný zákaz parkování u chat a na soukromých pozemcích, kde to není
dovoleno!
možno zajistit místo k přespání po předchozím přihlášení
součásti tréninku je následné posezení a opékání - spolu s přihláškou
nahlaste účast na posezení a jestli máte zájem o maso a grilování
Jeskyňky: 2 km, 170 m, 23 kontrol (s neměřeným rozklusem/výklusem 3,5km)
Trénink je mapově a psychicky náročný a není rozhodně vhodný pro děti mladší
15 let a pro začátečníky! Děti mají trénink zvlášť ze hřiště na Záborčí.

Ubytování:
Posezení:
Trať:

Přihlášky:
Start:
Cíl:
Tma:
Kontroly:
Rozklus:
Mapa:

do úterý 12. 10. 2017 přes událost na FB či mailem - nahlašte mi zájem o grilování
od 16:30 - 18:00 na krabičku po 2 minutách, vzdálen 0,5 km od parkoviště
Později startujícím, bojácným i jiným je doporučována malá čelovka.
na stejném místě jako start, uzávěrka cíle 19:00
po 19h už je blbě vidět, kdo plánuje běžet déle či kdo se bojí, vezměte si čelovky
snad najdu nějaký lampion + SI jednotka, neobsahuje reﬂexní prvky!
Na rozklus a výklus na start a z cíle možno využít tréninkové rozklusmapky.
Drábovna - jeskyňky, 1 : 3 000, ekv. 5 m, ISSOM, stav 2017
Na rozdíl od klasické mapy mapa primárně zobrazuje situaci ze spodu. To
znamená, že průchody a průrvy jsou promapovávány tak, jak vypadají, když jimi
procházíte, když je přeskakujete nahoře, vypadají jinak (jsou místy mnohem užší než
v mapě). Kontroly jsou umístěny zpravidla dole.
Mapa obsahuje na 180 jeskyní, puklin, převisů či jiných ďour ve skále.

Upozornění: V lese je spousty vysokých skalních
srázů, puklin, bludných kořenů a jiných
nebezpečných míst. Dbejte zvýšené
pozornosti a běhejte opatrně, je to trénink!

Mapové značky:

