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12. ročník 
 

 

Pokyny 

 
 Kdy:       v sobotu  8. 9. 2018          

 Centrum:      autokemp    Jinolice     mapa 

 Prezentace: 8:30 – 9:30 v centru   

 Start:    od 10:00, dle startovní listiny, která bude k dispozici na webu i na prezentaci  

 Parkování – v centru - doporučujeme parkoviště autokempu, dbejte prosím pokynů správce kempu  

 Vyhlášení výsledků: v cca 18:30 hod. Ceny pro 1. - 3. místo v každé kategorii. 

 Popis:  trať s volným pořadím kontrolních bodů zakreslených v cykloturistické mapě. Délku trati a 

pořadí kontrol si každý účastník zvolí dle své strategie. Jediný limit je pro všechny kategorie stejný a to 

návrat do 6 hodin od svého startu.  

   

 Kategorie: dvojice - DD, MM, DM, DM+(∑90), jednotlivci - D, M,   

 Na prezentaci obdržíte průkazku, popisy a číslo s čárovým kódem, které si viditelně připevníte 

na řídítka, pokud možno tak, aby nebylo překryto bowdeny 

 Cíl – je v prostoru startu, cílový čas je v okamžiku vyčtení čárového kódu, cílový čas dvojice je časem 

druhého 

 Mapa od Mapy.cz měřítko 1:50 000, základní interval vrstevnic 10m, 1 rastrový čtverec = 1 km, 

rozměr A3, se zákresem kontrol se vydává na startu každému účastníkovi,  

 Kontroly – červeno-bílé fáborky + kleštičky přímo na objektech nebo v jejich těsné blízkosti; 

celkem je 33 kontrol, kontroly č. 1-19 za 10 bodů, kontroly č. 20-29 za 20 bodů, kontroly č. 30-33 

za 30 bodů, tj. 510 bodů celkem,  

 Ražení (označování průchodu kontrolami) kleštěmi označíte příslušné políčko v průkazce 1-30 (číslo na 

mapě = číslo políčka na průkazce); kontroly č. 31,32,33, se razí do políčka R1,R2,R3  

 V případě odcizení kontroly, pokračujte dále a tuto skutečnost oznamte při průjezdu cílem, navíc 

doporučujeme pořídit foto na mobilní telefon 

 Časový limit je pevně stanovený na 6 hodin a každá minuta navíc je penalizována: prvních 10 

minut 1 bod za minutu, dále 5 bodů za minutu, po 60 minutě přes limit nebude účastník klasifikován 

 Pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu bodů, při rovnosti bodů bude dále řazeno podle 

dosaženého času  

 Výsledky – budou vyvěšeny v cíli a dále budou zveřejněny na: www.viprahlo.cz 

 Dvojice musí být na kontrolách společně, na trati celou dobu na doslech od sebe; na vybraných 

místech bude ražení a průjezd dvojic kontrolován; prostě jedeme fair play 

 Účastníci jedou na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v přihlášce; účastníci mladší 18 let pouze se 

souhlasem rodičů nebo v jejich doprovodu 

 Po vyhlášení následuje volná zábava a beseda účastníků a pořadatelů v místní restauraci U Smajlíka, 

od 20 hodin bude rockový koncert, potom následuje folk & country atd. 

 1. pomoc - s sebou doporučujeme mobilní telefon pro případné přivolání 1. pomoci (155, 112)  

 Help call na shromaždiště: číslo bude uvedeno na kartičce s popisy kontrol 

 Cyklistická přilba je povinná, dobrý technický stav kol nutný, doporučená výbava: mobil, lékárnička, 

nářadí, buzola, mapník. Mapníky budou k zapůjčení samoobslužně proti záloze před startem 

 Jezděte pouze tam, kde je to cyklistům povoleno; dodržujte dopravní předpisy, všechny 

kontroly jsou dosažitelné z cest. V případě, že se rozhodnete pro cestu cyklistům nepovolenou, je nutné 

jít pěšky a kolo vést 

 Zákaz používání GPS pro navigaci, pouze pro záznam trasy 

 Sociální zařízení, restaurace jsou k dispozici v centru  

 Ubytování je možné v rámci ubytovací kapacity ATC Jinolice 

 

Partneři akce: 

 

 

  

 

 
Opatrně, ale vostře ! 
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