
POKYNY 

- prezentace bude dle rozpisu cca od 16,30 do startu (zhruba 17,15) 

- startovné 50,- (pokud byste byli schopní zaplatit hromadně za oddíl, uvítáme to a urychlí to 

prezentaci, díky!) 

- kdo potřeboval půjčit čip, bude mu na místě zapůjčen oproti min. záloze 700,- (pro případ 

ztráty). Záloha bude vrácena po vyčtení čipu. Půjčovné 20,-. Několik dalších kusů bude možné 

zapůjčit na místě, nicméně na to moc nespoléhejte. 

- změny čipu, jména apod. hlaste na prezentaci 

- start (hromadný) bude z prostoru shromaždiště (před školou) zhruba v 17,15 

- před startem bude proveden pokus o zopakování pokynů + možná nějaké doplnění 

- přihlásilo se Vás více než 100, tedy, buďte ohleduplní, o nic nejde, na kontrolách nejdříve razí 

děti, pak ženy a pak teprve ostatní (chtěl bych to vidět v praxi :-) 

- jelikož startujete všichni najednou, tak na první i druhé kontrole budou k dispozici 3 

Sportident krabičky. Na všech ostatních kontrolách po jedné. Pro neznalé: na kontrolách s 

více krabičkami není třeba razit všechny krabičky, stačí kteroukoliv jednu. 

- k rozdělení závodníků na trati jsou připraveny tradiční mapové hříčky (není to nic extra, jistě 

to zvládnete) 

- Sportident krabička (krabičky) je (jsou) proti odcizení přivázána(y) řetízkem (komfort ražení 

není úplně dokonalý, nicméně razit se dá – nepoužívejte násilí) 

- před startem si nezapomeňte vynulovat svůj čip – kdo neví jak, jistě mu někdo poradí. Kdo si 

nevynuluje, bude disk. Stejně tak, kdo vynechá nějakou kontrolu (netýká se zkracovačů) nebo 

nebude razit ve správném pořadí (Pro neznalé: oproti papírovým průkazkám při 

elektronickém ražení software pozná, že jste nerazili ve správném pořadí – pozor na to. 

Můžete mít naražené kontroly navíc, jen je třeba mít ty svoje ve správném pořadí). 

Checkovací krabička nebude k dispozici. Závod končí oražením cíle (krabička Finish), 

následným vyčtením čipu (to se týká i těch co to zabalí) a snad ještě teplým čajem. Krabička 

cíle bude umístěna někde těsně před školou. Mezičasy tisknout nebudeme (budou na 

internetu).  

- během závodu budete minimálně 2 x překonávat frekventovanou ulici, jezdí tam auta. Ulice 

je přehledná, přesto, dávejte pozor!  

- závod se koná převážně v lesoparku, po ulicích toho tentokrát bude minimálně. 

- vezměte si slušné světlo, bude se hodit, je tam tma. :-) 

- popisy budou na mapě včetně kódů a vysvětlení, kde lze zkrátit trať  

- některé kontroly budou mírně zašité, čtěte popisy nebo používejte fantazii 

- mapa je tradičně netradiční, měřítko neznámé, obsah nevyzpytatelný, možné je všechno, 

používejte nahled, hlavu nebo obojí. Předpověď není úplně příznivá, vemte si mapníky 

(nějaké budou k dispozici na startu). 

- nezkrácená trať měří 7,5 km, zkrácená 5,4 km. Kdo si to chce zkrátit, může tak regulérně 

učinit ze 4. na 10. kontrolu (poznačeno v popisech). Zkracovači budou do PZL hodnoceni až za 

posledním co si to nezkrátí.  

- přísný zákaz vstupu do budovy v botech s hřeby (seč je Vám život milý), bahno taktéž nechte 

venku 

- cukroví pro ostatní závodníky vítáno 



- časový limit 180 min (poté odcházíme sbírat kontroly). Kdo to zabalí a nepůjde do cíle, 

prosím, dejte nám nějak vědět, ať na Vás nečekáme, díky! 

- protesty s min. vkladem 200,- podávejte hlavnímu rozhodčímu. Protesty se zásadně 

neuznávají, jsou vítané a vklad propadá ve prospěch pořadatelů. :-P 


