POKYNY
Důležité dopravní upozornění – obec Loděnice je neprůjezdná od
dálničního sjezdu č. 10 (oprava mostu) Pokud pojedete od Prahy, sjeďte už
na 5 km (Rudná) a dojeďte do Loděnice po staré Plzeňské.
Prezentace – Malé Přílepy, Fořtovna - od 10,30 hod. Zákaz vstupu
v botech
Prosíme přihlášené účastníky, aby přijeli do 12 hod. Pokud to nestihnete,
volejte 602296494, nebo pište na : kavka (zavináč) modus.cz
Mapy garantujeme přihlášeným do 12 hodin, pak jsou k dispozici
nepřihlášeným zájemcům. Těm doporučujeme zavolat předem.
Start – jak přijedete – na krabičku, kdo nemá čip, změříme mu to ručně
Mapy – mapovali jsme průběžně celý rok 2015
budou v igelitu, trať A a B tam má dvě mapy, velkou a malou.
Na malé je Pekelná výzva
Pekelná výzva – na velké i malé mapě je vše naznačeno šipkama, bude to
jasné i z popisů. Prostě z nejvyšší n.v. co budete (je tam kontrola),
se můžete vydat do parádních kopců.
Na mapě nejsou detaily, jen to, co jsme zrovna viděli. Cesty jsme
dokreslili a neprůchodné hustníky taky.
Nemusíte navštívit všechny 3 kontroly, stačí jedna a budete
hodnoceni před všemi, kteří ji nemají, pokud tedy nepřekročíte
limit, pak budete úplně na konci.
Popisy – dostanete na prezentaci, legitku taky
Kategorie C – je společná s kategorií D do 6. kontroly, pak se můžete
rozhodnout, zda půjdete na kontrolu C nebo D (ty jsou místo 7.
kontroly) a pokračovat dále podle spojnic až do cíle
Připravili jsme vám překvapení – friendly start
Upozornění – Hasiči zatopí večer 4.12 . Stejně doporučujeme bačkůrky,
loni byla někomu zima od nohou.
.

Limit – do západu slunce, což je 5.12.2015 ve 15,59 hod.
Občertsvení – zajištuje SDH Malé Přílepy, párečky budou, o sladkosti se
postarají vyhlášené domácí kuchařky.
Těšíme se na Vás
Dana, Jirka, Zdeněk a SDH Malé Přílepy

