Sněhulák by měl být vyvážený. Do protiváhy sprintíků a všelijakých fištrónských výmyslů,
které XI. ročník jistě nabídne, přicházíme s ryzím orienťákem ve své syrové kráse.
Na turistické mapě, v podzimním lese plném barevných výhledů.

Bude to pěkný
1. závod XI. ročníku zimní série Sněhulákův kufr
Pořadatel: Hoškovi
Datum: čtvrtek 17. listopadu 2016
Centrum: Parkoviště u Čertovy stěny na silnici II/163 Vyšší Brod – Lipno nad Vltavou.
https://mapy.cz/s/14F53. Při příjezdu dbejte zvýšené opatrnosti (odbočování vlevo v levotočivé
zatáčce).
Terén: Vyšebrodský, 650-925 m. n. m. Hřbet s převážně vysokým lesem, podložka místy kladoucí
zvýšený odpor, klacky, kameny, bažiny. Na druhou stranu dostatek cest, pro kat. B a C až nadbytek.
Kategorie: A (všichni, kdo si troufají), B (ti, co si netroufají), C (začátečníci, děti a jiná drobota)
Mapa: Dürnau, 1:50000, e=10m – mírně upravená turistická mapa s vynechanými tur. značkami,
použitá pro MČR v horském OB 2013. Pro kat. C s turistickými značkami. V obalu, popisy na mapě.
Způsob ražení: mechanické, průkazky
Vzdálenosti: Žádné. Parkoviště = centrum = start = cíl.
Parametry tratí: A: 11,74 km – 430 m – 10k; B: 6,42 km – 280 m – 7k, C: 1,95 km – 50 m – 3k.
Přihlášky: do pondělí 14. 11. 2016 přes ORIS či na e-mail radimhoZgmailTcom. Uveďte jméno, příjmení,
kategorii a odhad svého času na trati – ve tvaru mm:ss, případně mmm:ss. Nezaokrouhlujte. Pokud
myslíte, že tam budete 70 minut, napište třeba 69:56. V ORISu pro tenhle údaj využijte kolonku
Poznámka.
Vklady: 30,- Kč do prasátka.
Start: 00 v 10:30. Startovka bude vyvěšena na web nejpozději v úterý večer, aby mohli někteří účastníci
přijet až na poslední chvíli, jak jsou zvyklí.
Občerstvovačka: Asi nějakou lehkou uděláme, nejspíš ale jen pro kategorii A. Béčkaři si vezmou něco
do kapsy:) Céčkaři jsou hned zpátky.
KPČ: Přírodní zajímavost Čertova stěna v dochozí vzdálenosti. Doporučený čas návštěvy: před
vyhlášením výsledků.
Vyhlášení výsledků: ve 14:30 přesně, děj se co děj. Poté bude zahájen sběr kontrol.
Osoby a obsazení: Luboš Hošek – ředitel, Radim Hošek – stavitel, Tereza Hošková – hlavní soudce.
Nebezpečenstva: Pokud si naplánujete postup přes pastvinu, může se přihodit, že tam budou krávy.
Pastviny patří jednomu majiteli, má jich asi stejně jako krav; šance je tedy spíš malá. Nebezpečí záměny
první a poslední kontroly, jsou blízko sebe!
Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích.
Závod probíhá za souhlasu Lesů České republiky, Lesní správy 204 Vyšší Brod, a Cisterciáckého opatství,
za něž děkujeme. Každý se účastní na vlastní nebezpečí a za nezletilé děti odpovídají jejich rodiče.

