
Pokyny k měřenému tréninku PZL 
7. ročník Čertovin v Malých Přílepech tentokrát nazvaný:
Čertův zub

Kdy kde co: Neděle 2.12.2018 Malé Přílepy u Berouna

Centrum – Fořtovna – vemte si bačkůrky, zákaz vstupu v botech, bude připraven vyhřátý sál a  
tradiční hasičské malopřílepské pohoštění s překvapením. U Fořtovny se odehraje START i CÍL.

Prezentace – Fořtovna – od 10,30 hod. do 13. hod. První závodníci se vydají do lesa hned, 
jak přijede Zdeněk s krabičkama, takže něco před 11. hod. Kdo nemá čip, bude se mu měřit 
ručně.

Tratě  délka  převýšení  počet kontrol  poplateček
A  10 km  370 m  20  50,- Kč
B  6 km  250 m  12  50,- Kč
C  3 km  140 m    6  30,- Kč

Kontroly : červenobílé mlíko, na mapovém startu bude originální historický lampion ze 70. 
let (výroba Ďoďa – Pepa Valášek)
Od ostrého startu (u Fořtovny) je to k mapovému startu 300 m po oranžových fáborkách.

Mapy
Trať A  - Goliáš, měřítko  1: 12 500
Trať B  - Goliáš, měřítko 1 : 10 000
Trať C  - Na zmrzlé bábě 1 : 10 000

Všechny mapy budou v Euro deskách (tedy v pytlíku), stav map 2018, popisy ve formě 
piktogramů budou na mapě. 

Garance mapy: všem řádně přihlášeným závodníkům je garantována mapa do 13. hodiny. 
Několik map budeme mít podle pravidel PZL navíc. Po 13. hod. můžou vyrazit další 
závodníci, startují do počtu zbylých a náhradních map. Doporučujeme zavolat 602296494. 
Po ukončení přihlášek (28.11.) se v případě nutnosti odhlašujte na výše uvedený telefon, 
vaše mapa se může hodit někomu jinému. 

Upozornění k samotnému závodu: Kontrolujte kódy na kleštích – rozběhové a koncové 
kontroly jsou blízko sebe.  V případě špatného ražení těchto kontrol bude penalizace 5 
minut.
V případě jiných chybějících kontrol nezbývá nic jiného než disk.

Zákaz vstupu do pastvin. Migrující pastviny se vzhledem k suchu velmi
rozrostly a zvířata se drží na pastvě co nejdéle, protože chybí seno.

Přejeme vám v hlubokém lese mnoho krásných zážitků a také krásný čas
adventní.
Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás.




