
PZL Branické Benátky - POKYNY 

Tento závod PZL se měl původně uskutečnit v Benátkách (nad Jizerou). S ohledem na současnou 
epidemiologickou situaci, nouzový stav a platné zákazy a nařízení jsme museli přistoupit k formě 
individuálního tréninku v náhradním prostoru, kde bude možné sportování dostatečně rozptýlit.

Restaurece a cukrárna v Braníku OPĚT OTEVŘENY (viz odstavec „Občerstvení…“)

Datum: čtvrtek až sobota 3.12. až 5.12. 2020, začátek tréninku je možný v těchto časových intervalech:
Čtvrtek 3. prosince 13:30 až 15:30
Pátek 4. prosince 13:30 až 15:30
Sobota 5. prosince 9:00 až 12:00

Výdej map:   50.0332N, 14.4122E   (50 m VJV směrem od budovy Golden Office na J konci ulice Bezová)

Start: „na krabičku“ (neboli jak kdo přijde)

Parkování: Ve všední dny je v okolí (viz mapy.cz) několik placených parkovišť, v sobotu jsou většinou neplacená

Trati, startovné a měřítko mapy (splatné hotově při vyzvednutí mapy):
A 5,3 km 210 m 24 K     100,- Kč 1:5000 A4, tisknuto oboustranně
B 5,0 km 125 m 19 K     100,- Kč 1:5000 A4, tisknuto oboustranně
C 3,1 km 115 m 17 K       50,- Kč 1:5000 A4
D 1,8 km 20 m 12 K       50,- Kč 1:4000 A4

Pro přechod rušné Branické ulice na začátku tratí A (za K3) a B (za K4)  je možné (ale nikoli povinné) použití 
„tunelu“ (značeno šedou značkou „canopy“), kterým protéká také Kunratický potok, ale je tam dost suchého místa
pro pěší. Pokud by náhodou byl potok tak rozvodněný, že by nebylo v podchodu sucho, tak na to upozorníme na 
startu. Při ostatních přechodech silnic prosíme o opatrnost – je to jen trénink probíhající za plného provozu, tak ať 
nejde o život.

Mapa: Kompilát map Škola Braník, 100 let SK Meteor a Dobeška s meziprostory (nebude voděodolná)
Popisy: jen na mapě
Měření času: SI čipy; kdo nemá, tak si změří čas sám a napíše ho do startovního průkazu
Kontroly: červenobílá páska a kleštičky
Ražení kontrol: mechanicky „kleštěmi“ do papírové průkazy
Dohlášky na místě do vyčerpání volných map za stejné startovné, v sobotu až po 11:30

Obuv: Kontroly jsou v lesních, u tratí A, B a C v kopcovitých partiích, přeběhy po tvrdém povrchu (dlažba, 
asfalt). Naprosto nevhodná je obuv s hřeby, doporučujeme gumové špunty nebo maratonky s členitou podrážkou. 
Doporučené oblečení: s dlouhými rukávy i nohavicemi – některé partie jsou křovinaté.

Převlékání: v autech
Mytí: Vlastní, pro otužilce v Kunratickém potoku, pak až doma
Občerstvení a stravování (JIŽ KONEČNĚ OTEVŘENO):
Restaurace „U dvou kaštanů“ na Branickém náměstí
Cukrárna a kavárna „U Divadla“, Branická 61 (hned vedle Branického divadla)

Epidemiologická opatření:
Na místě označeném trojúhelníčkem se zdržujte jen minimální dobu potřebnou pro vyzvednutí mapy a
papírového průkazu a pak po tréninku na vyčtení SI čipu a předání průkazu. 
Akce PZL je neorganizovaným individuálním tréninkem v prostoru 2 km čtverečních v parcích a lesících. 
Účastněte se tedy, prosím, opravdu individuálně, nejvýše v malých skupinkách dle momentálně platného 
stupně 3 (dle tabulky PES) a dodržujte všechna platná nařízení (před a po tréninku roušky, během 
tréninku rozestupy. Za dodržování protiepidemických restrikcí je zodpovědný každý individuálně trénující 
osobně.

Všichni se měřeného tréninku zúčastní na vlastní nebezpečí.
GDPR: Zveřejněny budou Vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro potřebu výsledků

https://mapy.cz/s/cafapucufe

