4. závod Valašské jarní ligy 2020
Kdo
Martin Kunz, ředitel, stavitel i Jury v jedné osobě pro vás připravil:

Co
Denní jednorázový závod jednotlivců v lesním sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým
startem.

Kdy
Datum:
Prezentace:
Start 00:

27. 06. 2020
9:00÷10:30
10:00

Sobota
Startovné můžete platit kdykoli.

Kde
Centrum:
Parkování:

Fotbalové hřiště TJ Sokol Mysločovice, pouze prezentace a WC. Každý účastník se bude mimo vlastní
závod zdržovat POUZE v okolí svého dopravního prostředku.
V místě centra a na zpevněných plochách v okolí školy. Dbejte pokynů pořadatelů.

Start:
Cíl:

do 1000m
do 1000m

od centra, bude upřesněno v Pokynech.
od centra, bude upřesněno v Pokynech.

Pro
Kategorie:

Dle rozpisu Valašské jarní ligy.

Jak
Přihlášky:
Termín:
Předpis:

Výhradně přes ORIS! Zde ...
1.
23.06.2020 23:59:59 (Út půlnoc)
2.
24.02.2020 12:22:22 (St po obědě) +10Kč
Volný výklad Pravidel OB 2019 přizpůsobený situaci.

Za co
Startovné:
Zápůjčka SI

50Kč/ks nejlépe převodem, výjimečně v hotovosti na místě. Platební údaje viz ORIS.
10Kč/ks

Co za to
Terén:
Mapa:
Kontroly:
Ražení:

Netypický valašský, místy hodně členitý, průběžnost od výborné po obtížnou. Kopec mírný. Spousta
single-trail pěšinek pro MTB.
Bikepark
1:4000 E=5m IX. 2017 A4 ISSOM v ýgelitu
Stojan s SI krabičkou a lampionem 30×30cm
SPORTIDENT bezkontaktní režim do 40cm

Mňamky
Jídlo:
Pití:
Odpadky:

Co si kdo přinese, to si může sníst.
Voda z vodovoda, ale doneste si vlastní hrnéčky.
Odpadkové koše nebudou. Co si přinesete, to si odneste.

Pro Béďu
Školka:
Ubytování:
Protesty:

Pořadatel nezajišťuje.
Pořadatel nezajišťuje.
Pořadatel nevyřizuje.

Lékař
Pokud se nám někdo z účastníků dobrovolně přihlásí, bude mít startovné zdarma. V případě většího
zájmu proběhne na místě výběrové řízení.
Jinak si každý hradí případné ošetření ze svého zdravotního pojištění.

GDPR
Však to fšichni znáte. Kdo se přihlásí, se fším souhlasí. A když ne, má se včas ozvat.

Na závěr
Tento rozpis nebyl nikým schválen a může být doplňován i měněn dle vývoje situace.
V Napajedlích 08. 06. 2020
Na vaši hojnou účast se těší
Martin Kunz, v. r.
Ředitel, stavitel, …

Petr Kunz
Hlavní rozhodčí

KUNZ-TEAM
Další funkce

