Zlatonedělní sprint 2017 – Pokyny
Datum: 17. 12. 2017
Centrum: Městské koupaliště Rychnov nad Kněžnou mapa zde
Parkování: Z důvodu rozkopání příjezdové cesty ke koupališti je třeba
parkovat jinde než na parkovišti u koupaliště, doporučujeme využít plochu u
restaurace Mařenka, popřípadě v nějaké bližší příhodné lokaci.
Kategorie: K, L , M
Průběh závodu: dle kategorie
Povinné občerstvení: dle výběru, vždy 0,1l. V nabídce bude grog a teplý čaj.

K
Lampionová trať s mapou, po odstartování třeba oběhnout 1x kolečko kolem
bazénu, dále pokračovat po trati do cíle, a tam vypít povinné občerstvení.
Po dopití se stopuje čas.

L
Paměťový Scorelauf s povinným občerstvením. Po odstartování načíst mapu u
startu, dále oběhnout 1x kolečko kolem bazénu, orazit 4 libovolné kontroly do
připravených políček v kartičce, běžet do prostoru startu/cíle a tam vypít
povinné občerstvení. Po absolvování 3 koleček a dopití posl. Občerstvení se
stopuje čas.

M
Paměťový Scorelauf s povinným občerstvením. Po odstartování načíst mapu u
startu, dále oběhnout 1xkolečko kolem bazénu, orazit 4 libovolné kontroly do
připravených políček v kartičce, běžet do prostoru startu/cíle a tam vypít
povinné občerstvení. Po absolvování 5 koleček a dopití posl. Občerstvení se
stopuje čas.
Startovné: 40kč

Prezentace: V centru do 13:50
Přihlášky: do 16.12. na stránkách závodu, výjimečně na mail:
jaktovidisrkaci@gmail.com
Dohlášky: Pokud bude dostatek občerstvení, do 13:50
Ražení: kartičky, každá kontrola má svoje vlastní políčko, nerazit jinam!
Mapa: Adventní kalendář 2, 1:10000/1:2000, ekvidistance 5m/2m, mapoval
Tomáš Locker, Jan Potštejnský, Lukáš Pátek, formát A4, popisy na mapě
Terén: Prostor koupaliště a přilehlého lesa
Start: K-když se bude chtít, nejpozději však v čase 45 tj. 14:45
hromadný v 00=14:00
Výsledky: na webu závodu
Vyhlášení: Na místě po doběhnutí posledního závodníka 3 nejlepší v každé
kategorii obdrží diplom a věcné ceny
Protesty: Po zaplacení 200kč si můžete jít stěžovat do bazénu, pokud nebude
zamrzlý
Upozornění: Všichni účastníci závodí na vlastní nebezpečí.
Informace na Stránce závodu

