JARNÍ SPRINT - POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
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Závodů se mohou účastnit jen osoby očkované, testované nebo alespoň zdravé!
S nikým se moc nedruž!
Shromaždiště, prezentace a vyčítání SI čipů jsou ve škole, k dispozici jsou šatny a
WC. Zákaz vstupu se špinavými botami. Při pobytu v budově nos prosím respirátor!
Na prezentaci zaplatí předem přihlášení 60 Kč (pokud nezaplatili na účet), příchozí 80
Kč a všichni obdrží startovní průkaz.
Do startovního průkazu napiš číslo SI čipu (pokud ho máš), jméno a příjmení.
Popisy kontrol si vytiskni dopředu doma, nebo si je vezmi / opiš na shromaždišti!
Startovní čas dostaneš na startu!
Pokud máš SI čip, měří se čas mezi oražením startovní a cílové kontroly. Pokud SI čip
nemáš, dopíše Ti startér startovní čas do průkazky a cílový čas bude zapsán po
doběhu.
Kontroly se ale na trati označují ražením kleštičkami do průkazky, je tedy třeba mít
čip i průkazku.
Kontroly jsou označeny lampionkem rozmanité velikosti.
V cíli odevzdej startovní průkaz. Děti obdrží drobnou sladkost.
Pokud máš SI čip, dojdi na prezentaci a nech si čip vyčíst. Cílový čas se dozvíš po
vyčtení. Pokud SI čip nemáš, čas se dozvíš v cíli.
Po dokončení neukazuj nikomu mapu! Cti fair play!
Výsledky se nebudou vyvěšovat, ale měly by být k nahlédnutí na tabletu u vyčítání a
večer na internetu.
Po sídlišti se krom všelijakých existencí a psů pohybují také motorová vozidla.
Zejména střední a dlouhá trať přebíhá frekventované komunikace. Dbej prosím co
největší opatrnosti při přebíhání silnic!
Pokud na nějakém místě kontrolu nenajdeš, je buď jinde, nebo ukradená. Ujisti se, že
jsi na správném místě a pokračuj dále!
Správný směr přejí pořadatelé!

Mapa: Hamrák 1:4000, ekvidistance 2 m, A4, mapoval na podzim 2021 Jan Drbal, není
vodovzdorně upravená.
Terén: Závod probíhá zčásti na sídlišti, zčásti na stráni nad rybníkem, kde to hodně klouže!
Všude je plno lidí a psů, buď prosím ohleduplný/á.
Děkujeme ZŠ Na Chodovci za poskytnutí zázemí!

