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zkrácená trať
Závora Hradiště 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007
rozměry A4, mapa je vytištěna na voděodolný papír
10:00, handicapový (netýká se kategorií HDR, P a T)
Do 30 minut za vedoucím závodníkem handicap, pak po minutě.
Startovní koridor bude 7 minut pro lepší řazení závodníků
v handicapu, dostavte se včas.
Kategorie HDR, P a T startují na startovací krabičku libovolně do
času 120.
centrum ~ start 1950 m, převýšení 50 m po modrobílých fáborkách
cíl ~ centrum 0 m
Cesta na start vede přes železniční trať a silnici. Dbejte
zvýšené opatrnosti.
Pořadí v cíli určuje pořadatel. Cílová jednotka umístěna několik
metrů za cílovou čárou. Pořadí se určuje na cílové čáře (určuje
cílový rozhodčí), za ní už se nepředbíhejte. Dbejte prosím pokynů
cílových rozhodčích.
150 min
Svah s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních detailů.
Stolová hora s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních
detailů, část polootevřený terén s porostovými detaily.
Cestou na start pitná voda (cca 300 m před startem), v lese
pro všechny kategorie na kontrole č. 59, označeno v popisech.
V cíli voda a šťáva.

Vyhlášení
vítězů

Vyhlášení celkových výsledků proběhne co nejdřív po třetí etapě,
nejpozději ve 14:00.

Upozornění

Doporučujeme všem závodníkům tejpovat!!!
V lese jsou místy vyjeté cesty od motorkářů, které nejsou v mapě
(často mění trasu). Nejvíce takovýchto cest je na konci závodu

Etapa3

neděle

28. 8. 2016

(po přeběhu silnice) v prostoru motokrosu.
Všechny kategorie překonávají při závodě silnici II.třídy v povinném
místě, v mapě bude vyznačeno značkou 708.00 (crossing point)
a kontrolováno pořadateli, zákaz přebíhání silnice v jiném místě
a běhu po silnici. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přebíhání.
Cestou na start není, využijte WC v centru závodu.
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