VIPrahléduše
V Českém ráji
13. ročník putování dvojic a jednotlivců na kole podle turistické mapy
Kdy:
Centrum:

v sobotu 28. 9. 2019
restaurace Zrcadlová koza Loužek 7, Turnov

Start:
10:30, intervalově dle startovní listiny
Prezentace: 9:00 – 10:00
Vyhlášení: 18:00 hod
Popis:

trať s volným pořadím kontrol 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 5 hodin od svého startu. Dvojice jedou celou dobu
spolu!

Kategorie: dvojice- DD, DM, MM, DM+(∑90), jednotlivci - D, M,
Přihlášky: přes přihláškový systém na stánkách www.viprahlo.cz
Seznam přihlášených bude na webových stránkách
Odesláním přihlášky přihlašující potvrzuje, že přihlášení účastníci jsou pro tuto akci
dostatečně zdravotně způsobilí, jedou dobrovolně na vlastní nebezpečí a nebudou v
případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé osobě požadovat na pořadateli
žádné odškodnění.
Mládež do 18 let se může zúčastnit pouze na plnou odpovědnost jejich zákonného zástupce.
Akce se jede za běžného silničního provozu.
Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů omezit počet startujících.
Účastnický příspěvek:
zvýhodněný 400,- Kč za dvojici pro přihlášené a úhradě do 30. 8.
základní
450,- Kč za dvojici pro přihlášené a úhradě do 25. 9. na účet uveden
v potvrzovacím emailu přihlášky.
500,- Kč pro přihlášené po tomto termínu, úhrada na místě při prezentaci.
Jednotlivci ½ výše uvedeného příspěvku.
Sponzoři a partneři mají akci zdarma. Za podporu v jakékoliv formě předem děkujeme.
Mapa: měřítko cca 1:35 000, ekv. 10m, připravená speciálně pro tuto akci. Všichni přihlášení
účastníci obdrží mapu až na startu. Popisy kontrol a průkazku předem při prezentaci.
Povinná výbava: cyklistická přilba, kolo odpovídající vyhlášce pro silniční provoz
Doporučená výbava: lékárnička, nářadí, mobil, buzola, mapník. Mapníky AUTOPILOT budou
k zapůjčení i prodeji v centru. Rezervaci si můžete zajistit předem na www.mapholders.cz
Ubytování a stravování je možné individuálně: penzion a chatky nebo v kempu:
http://zrcadlovakoza.cz/ubytovani/
Partneři akce jsou:

