Vítáme Vás na Zimním kotáru, který se tentokrát koná ve Hvozdě.
Shromaždiště

SPORT KLUB HVOZD. Do areálu restaurace je přísný zákaz vstupu
v běžecké obuvi!!!

Parkování

dle pokynů pořadatelů. V případě neuposlechnutí vám rádi zajístíme botičku ☺

Prezentace

na shromaždišti do 10:30. Dohlášky jsou možné do počtu natištěných map.

Vzdálenosti

centrum – start
1500 m převážně z kopce po modrobílých fáborkách
centrum – cíl
1500 m převážně do kopce po stejných fáborkách
start a cíl jsou blízko sebe a je zde možno odložit věci.
cesta na start a z cíle vede po silnici 3. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti.

Harmonogram

start 00
11:00
vyhlášení výsledků
předpokládáme ve 13:00
kategorie P a RD mohou startovat libovolně v čase 00 – 45.

Mapa

Březí 1:7500, e 5m. Pro kategorii budou H19 piktogramy jen na mapě.

Tratě

kategorie H19 má na trati motýlka
kategorie P má přerušovanou čárou navrhnutou trať, ale je jen na Vás, v jakém
pořadí a kolik kontrol absolvujete.
Při přebíhání silnice 3. třídy – zopakujte si ZEBRU.

Terén

většinou dobře průběžný, místy sezónní podrost, místy kopce a místy zbytky po
okupačním vojsku , místy otevřený, pokud nebude mlha nebo hustě sněžit, tak to
uvidíte sami v lese.

Protesty

protesty se podávají s nevratným vkladem 10 litovelských piv do rukou hlavního
rozhodčího a dalších pořadatelů. Upozorňujeme, že protesty se jen podávají, ale
neřeší.

WC

na shromaždišti, nouzově u startu

Vyhlášení

v dětských kategoriích první tři, v ostatních jen vítěz. Kategorie P se nevyhlašuje.
V kategorii HDR bude pro všechny malé závodníky nachystána malá odměna

Občerstvení

v cíli čaj, jinak využívejte služeb hospůdky

Činovníci závodu

ředitel
hl. rozhodčí
stavitel tratí

L.G.
V.N.
J.P.

Pěkné sportovní zážitky V lese přejí všem pořadatelé z KOB Konice
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uvidíte sami v lese.

Protesty

protesty se podávají s nevratným vkladem 10 litovelských piv do rukou hlavního
rozhodčího a dalších pořadatelů. Upozorňujeme, že protesty se jen podávají, ale
neřeší.

WC

na shromaždišti, nouzově u startu

Vyhlášení

v dětských kategoriích první tři, v ostatních jen vítěz. Kategorie P se nevyhlašuje.
V kategorii HDR bude pro všechny malé závodníky nachystána malá odměna

Občerstvení

v cíli čaj, jinak využívejte služeb hospůdky

Činovníci závodu

ředitel
hl. rozhodčí
stavitel tratí

L.G.
V.N.
J.P.

Pěkné sportovní zážitky V lese přejí všem pořadatelé z KOB Konice

Vítáme Vás na Zimním kotáru, který se tentokrát koná ve Hvozdě.
Shromaždiště

SPORT KLUB HVOZD. Do areálu restaurace je přísný zákaz vstupu
v běžecké obuvi!!!

Parkování

dle pokynů pořadatelů. V případě neuposlechnutí vám rádi zajístíme botičku ☺

Prezentace

na shromaždišti do 10:30. Dohlášky jsou možné do počtu natištěných map.

Vzdálenosti
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1500 m převážně z kopce po modrobílých fáborkách
centrum – cíl
1500 m převážně do kopce po stejných fáborkách
start a cíl jsou blízko sebe a je zde možno odložit věci.
cesta na start a z cíle vede po silnici 3. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti.

Harmonogram

start 00
11:00
vyhlášení výsledků
předpokládáme ve 13:00
kategorie P a RD mohou startovat libovolně v čase 00 – 45.

Mapa

Březí 1:7500, e 5m. Pro kategorii budou H19 piktogramy jen na mapě.
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kategorie P má přerušovanou čárou navrhnutou trať, ale je jen na Vás, v jakém
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