
Pokyny, resp. pár slov místo pokynů 

Závod je svým charakterem měřeným tréninkem v pandemické době, tak k tomu tak, prosím, 

přistupujte. 

Centrum závodu není, těšíme se na Vás na odpočívadle silnice II/118, 

https://mapy.cz/s/corezetone. Pokud přijíždíte od strakonické dálnice, odbočte až druhým 

vjezdem, zvolněte, ale dávejte pozor, jestli Vás nějaký magor nezačne před odbočením 

předjíždět, dbejte pokynů pořadatelů.  

Start i cil je na dohled od parkoviště. Odběhněte trénink a nezdržujte se zde, prosím (kvůli 

epidemii i omezené kapacitě parkoviště).  

Startuje se podle startovních vln, do nichž jste se přihlásili – viz. ORIS.  Start je volný na 

krabičku, startovní pořadí určuje startér.  

Elektronický způsob ražení kontrol SportIdent, nastaven v kontaktním režimu. Na mapě 

nejsou R políčka, v případě poruchy SI razte kamkoliv do mapy. 

Prezentace nebude, přihlášky jsou uzavřeny, změny nejsou možné. Objednané čipy 

k vypůjčení jsou připraveny na startu.  

Platby převodem na účet podle instrukcí v ORISu.  Kontrola plateb proběhne v úterý, tak ať 

nemusíme startovné vymáhat, díky. 

Na parkovišti jsou pro Vás k dispozici dvě krásné a čisté toalety. 

Mapa Houpačka mezi vlnami, 1:10000, ekv. 5m, mapový klíč ISOM2017, mapovali Horký, 

Borovička, Kurfürst, stav 2020, laserový tisk na voděodolný materiál Pretex 

Terén - v této části Houpačky už to tak nehoupe, spíše rovinatý než zvlněný, porostově 

členitý se střední hustotou cest, místy terénní detaily a kameny, po deštích značně 

podmáčený v okolí potoka a melioraček. 

Popisy kontrol k vytištění v ORISu, jsou i na mapě 

Uzavření cíle v 16:45, od 16:15 stahování kontrol.  

Žádná prohlášení od Vás nebudeme vyžadovat. Jednejte, prosím, zodpovědně. 

Pokud chcete společně po závodě někam vyrazit, doporučujeme např. 
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/z-historie/ 

Výsledky večer po závodě v ORIS, v omezené míře k nahlédnutí na tabletu v cíli. 

S úctou za Stavaře a Fenri 

Pavel Kurfürst (stavitel tratí)  

Ondřej Skripnik (tel. 737372573, volejte „jen“ pokud opravdu něco potřebujete )  
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