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Centrum – Nový Bor - Polevsko www.penzion-polevsko.cz
GPS: 50°47'13.924"N, 14°32'16.971"E
parkování – v centru závodu a okolí dle pokynů pořadatele
Prezentace – 9:30-10:30,
na prezentaci obdržíte průkazku, popisy a číslo s čárovým kódem, které si viditelně
připevníte na řídítka
 start – 11 hod., dle startovní listiny, která bude k dispozici na prezentaci
 před vstupem do startovního koridoru vám načteme čárkový kód
 cíl – je v prostoru startu, uzávěrka cíle je hodinu po limitu, (5+1 hodina po startu posledního
tj. v cca 17.15 hodin)
 výsledky – budou průběžně vyvěšovány v cíli a dále budou zveřejněny na: www.viprahlo.cz
 vyhlášení - v cca 17:30 hod., ceny pro 1. - 3. místo v každé kategorii a následně bohatá tombola
pro všechny účastníky
 po vyhlášení bude pokračovat volná zábava v místní restauraci. Beseda s pořadateli
 mapa od Shocart, měřítko 1:50 000, základní interval vrstevnic 10m, rozměr A3, se zákresem
kontrol se vydává na startu každému závodníkovi,
 popis - trať s volným pořadím kontrol. Délku a pořadí kontrol si každý zvolí dle své strategie,
jediný limit je pro všechny kategorie stejný a to návrat do 5 hodin od svého startu
 Cílový čas dvojice je časem druhého závodníka.
 V případě dojezdu pouze jednoho závodníka, bude dvojice uvedena ve výsledcích mimo soutěž.
 Kontroly - lampiony budou pověšeny přímo na objektech nebo v jejich těsné blízkosti a budou navíc
doplněny červeno-bílými fáborky pro lepší orientaci
 v případě odcizení kontroly, závodníci pokračují v závodě dále a tuto skutečnost oznámí při průjezdu
cílem, doporučujeme pořídit foto na mobilní telefon
 celkem je 27 kontrol, každá kontrola je za 5 bodů.
 časový limit je pevně stanovený (5 hodin) a každá minuta navíc je penalizována: prvních 10
minut 1 bod za minutu, dále 2 body za minutu
 pořadí v cíli bude hodnoceno nejprve podle počtu bodů, při rovnosti bodů bude dále řazeno podle
dosaženého času
 na každé kontrole jsou kleště, kterými do příslušného políčka v průkazce orazíte kód (číslo na mapě
= číslo políčka na průkazce)
 dvojice musí být na kontrolách společně, na trati celou dobu na doslech od sebe - na vybraných
kontrolách bude ražení (průjezd dvojic) pod pohledem rozhodčího
 účastníci jedou na vlastní nebezpečí, jak bylo uvedeno v přihlášce účastníci mladší 18 let pouze se
souhlasem rodičů
 pomoc - s sebou doporučujeme mobilní telefon pro případné přivolání 1. pomoci (112, 155)
 Help call pořadatel - 724 006 820, 777 182 833
 cyklistická přilba je povinná, dobrý technický stav kol nutný,
 jezděte pouze tam, kde je to cyklistům povoleno; dodržujte dopravní předpisy
 zákaz používání GPS pro navigaci
 v centru je k dispozici sociální zařízení, ubytování + restaurace s hotovými jídly
 ubytování je možné v rámci ubytovací kapacity přímo v centru www.penzion-polevsko.cz
Partneři závodu:

Opatrně, ale vostře !

