100% Asfalt + Paměťák + Sportident + Pivní kontrola + kategorie pro in-line brusle
Datum:

čtvrtek 5. června 2014

Centrum:

dětské hřiště ŠKOLY Sunny Canadian International School
ul. Straková 522, Jesenice, GPS: 49°58'27.941"N, 14°32'9.909"E (náhled)

Přihlášky:

přes přihláškový systém http://www.mtboliga.cz

Jezdci na in-line bruslích uveďte do poznámky in-line
Typ závodu:

Paměťák = jede se bez mapy ( mapník nech doma), na každé kontrole je
mapka s výřezem prostoru kontroly kde Jsi teď a na kterou máš jet dál ;)
Zákaz mít v průběhu závodu jakkoliv u sebe např. v kapse mapu, plánek
Zdiměřic, nebo dokonce loňskou ligovou mapu!

Ražení:

Sportident (čipy a krabičky). Kdo nemá svůj čip, zapůjčíme.

Tratě:

Ligová – Horské nebo klidně SILNIČNÍ kolo.
In-line – 90% jako Ligová - jen start jinudy (nezapočítává se do žebříčku ligy)

Startovné:

50,- Kč

Prezentace a Start: v centru závodu, od 16:00 - 20:00 (jak, kdo přijde)
Speciality :

První dvě kontroly se jedou „nanečisto“ abyste lépe pochopili paměťák ;)
Start měření času je oražením krabičky na kontrole č.2
Na kontrole č 2. Je pořadatelem zajištěno (zaplaceno) několik malých piv!
Závodníci mají možnost dát si jedno malé před ražením startovní krabičky.
(výdej do vyčerpání předplaceného množství: kdo dřív přijde ten dřív mele..)

Terén:

Obytná zóna satelitní rezidentní čtvrti Zdiměřic. Prostor je téměř bez provozu aut.
PŘESTO DBEJTE ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI! Auta se mohou objevit i zde.
+ prosím objíždějte dostatečným obloukem děti, které si v místní obytné zóně
hrají i na silnici. Nedávejte záminku k hádkám s rezidenty, jak tomu bylo
vloni…Děkuji. Prostorem vede jedna silnice s vyšším provozem, budete ji 2x
křížit + cca 50m vede jeden postup po ní.
Pamatujte, že jde jen o měřený trénink, nikoliv oficiální závod!
Povrch tvoří 99% asfalt jen cca 300m šotolina.
(in-line trať vše kvalitní asfalt, jen 100m šotolina – bohužel nelze nijak objet)

Výsledky:

z mini-tiskárny SI + předběžné výsledky nástěnka, konečné na webu ligy

Parkování:

parkoviště před školou - kapacita cca 30 aut

Cesta na kole:

6km z metra C Opatov (částečně po cyklostezkách). Podobně z Krčského lesa

Kontakt:

Kouřa jan.kourimsky@volny.cz 608 011 366

