Dny s mapou v pražských lesoparcích - Žaket Pražský pohár žactva, 2. závod série 2015
POKYNY
Kdy: 20. května
Kde: GPS 50.016,14.4263: Google mapy , Mapy.cz - turistická , případný oddílový stan bude kde postavit.
Doprava: st. busu Hasova (častá frekvence busů 150, 157, 139 z Kačerova nebo Želivského) nebo st. Sídliště
Lhotka (197 ze Smíchovského nádraží)
Parkování: Viz http://mapy.cz/s/i4qd nebo jinde přes silnici od centra v souladu s dopravními předpisy; NEparkujte
prosím u LIDLu, nemá dostatečnou kapacitu pro Vás i zákazníky.
Mapa: Zátiší Tempo, stav po revizi 2014, ofsetový tisk, tratě dotištěny. Červeným šrafem bude dozištěna nová
paseka a červeným křížkem nová přírodní posilovna.
Mapa nebude vodovzdorně upravena, vezměte si mapníky. Omezený počet mapníků bude na startu k dispozici.
Terén: Městský lesopark s hustou sítí pěšin a hustým podrostem, viditelnost jen na krátkou vzdálenost. Ač podrost
z velké části není pichlavý, doporučujeme krytí končetin a ošetření repelentem.
Prezentace: Od 15:30, vyzvedávejte si legitky pro celý oddíl. Platby na místě, v případě velkých oddílů třeba i
později po příchodu "kasičky" - ale v hotovosti v den závodu.
Startovné: Do termínu přihlášek 18/5 večer 30 děti / 50 Kč ostatní
Po termínu přihlášek a na místě do vyčerpání vytištěných map 50 Kč děti/80 Kč ostatní
Start: 00 v 16:00, vzdálenost 250 metrů po modrobílých fáborcích.
Cíl: Na dohled, cílem prochází pouze držitel závodního průkazu!!!
Doprovod na trati: Povolen jen v kategoriích HDR a P2.
Limit závodu: Není stanoven, ale kontroly stahujeme v 19:30
Ražení: Jehličkové kleště do papírových průkazů, upravte si průkazy podle počasí, ať něco v případě deště
donesete i do cíle
Popisy kontrol: Budou vyvěšeny i na shromaždišti k opsání do legitek.
POZOR v kategorii T5 - Pokud se Vás přihlásí zase 100 a více, budou 2 velmi podobné farstované tratě, T5 nebo
T5(2). Poslouží k rychlému odstartování nejpočetnější tréninkové tratě do závodu. Tak si opište tu správnou.
Občerstvení: LIDL, McDonald přes silnici, vlastní
WC: Toi Toi 2 ks
Mytí: Doma

Vyhlášení: Nebude, všechny děti za cílem dostanou diplom a bonbón.
Upozornění: Pořadatel neručí za odložená zavazadla, cenné věci nechte doma. Udržujte čistotu, co jste si přinesli,
to si taky odneste.
Délky tratí / počty/ sledy kontrol:
HDR, D+H10L
1,9

8

S1-58-36-46-55-34-40-32-100-F1

D10

2,1

9

S1-60-36-44-46-45-34-40-31-100-F1

H10

2,1

9

S1-53-58-43-46-60-55-38-32-100-F1

D12

2,4

9

S1-44-46-55-54-37-38-49-32-100-F1

H12

2,6

10

S1-58-43-46-45-34-38-57-49-59-100-F1

D14

3,2

14

S1-41-46-51-50-47-39-42-33-37-57-49-56-31-100-F1

H14

3,4

16

S1-43-46-50-48-47-39-41-45-35-34-33-59-37-40-31-100-F1

P2

2,1

9

S1-53-36-43-46-45-37-56-32-100-F1

T3

2,9

12

S1-46-51-52-50-39-55-54-38-40-59-33-100-F1

T5
4,7
39-42-100-F1

20

S1-35-34-59-56-57-49-31-53-41-36-43-46-51-52-50-48-47-

T5(2) 4,7
42-100-F1

19

S1-45-35-54-59-57-49-56-31-53-41-58-43-46-52-48-47-39-

