Doplňující informace

Důležité informace

Pokyny & rozpis
Pořádající
Datum
Start Prezentace
Místo závodu

Přátelé z LOKO Beroun
V neděli!! - 31.1. 2010
Start bude stylem jak kdo přijde, tak poběží od 10 do 11hod. Prezentace od 9:30
Na malém parkovišti u silnice vedoucí z Nižbora do Nového Jáchymova pozor, není to ve Žloukovicích.

Příjezd a parking

Autem - v Berouně na první světelné křižovatce od Prahy zahnout doprava směr Nižbor.
V Nižboru zahnout doleva přes most a do kopce směr Roztoky. Z této silnice
je odbočka doleva směr Nový Jáchymov. Po 150 metrech je napravo parkoviště. Jste na místě.
Autobusem - Praha, Butovice
9:10
Beroun, autobusák
9:35 9:38
Nižbor, U Lípy (za mostem) 9:50
pozor - od busu je to na shromaždiště 5 km do kopce, pokud nahlásíte svůj příjezd busem do mailu
přijedeme pro Vás a po závodě Vás zpět dopravíme na zastávku. Pokud byste náhodou nestihli spoj v
Berouně, pojede vlak v 10:15 z hl. n. Beroun.

Tratě

A- 10.7km přev: 185m

Startovné

Přihlášení včas - 20Kč, přihlášení na místě - 30Kč

Přihlášky

Do středy 27.1.2010 do půlnoci na mail:jeronym.kiki@seznam.cz (příjemce:Kristina Hamáčková)
opozdilci se můžou přihlašovat do soboty.
Do přihlášky uveďte 1) jméno 2)reg.č. nebo datum narození 3) kategorii 4)popřípadě zda máte zájem o odvoz
informace na tel: 721 584 640

Systém závodu

Klasický OB s vloženým paměťákem.kategorie B běží jeden okruh a 4. kontrola není v mapě nakreslená
ale bude vyvěšený postup (3-4) na třetí kontrole. 5.kontrola už v mapě nakreslená bude. Kat C běží jiný okruh
s tím rozdílem,
že paměťová kontrola bude druhá od startu. Kat A běží oba dva okruhy (okruh B i C).

B- 6.5km přev: 105m

C- 4.2km přev: 80m

Kontroly a ražení

Je trochu „kapří“. Jmenuje se Červánek. Měřítko: 1:10 000 E=5m. Mapovali: Kristina Hamáčková, Petr Vojtík,
Petr Dudík, Jakub Červenka
mapování probíhalo v letech 2005-2009
Razí se kleštičkami do průkazek, hledejte klasické lampiony

Popisy a mapník

Popisy budou slovní na druhé straně průkazky. Mapa bude ve folii, mapník není potřeba

Mapa

Těšíme se na Vás :)

