POHÁR LEGENDY
3. závod Brněnské zimní ligy
Typ závodu: Sprint s pevným pořadím kontrol
Datum: 09. 01. 2022
Start 14:00 = 00:00
Informace: https://bzl.zabiny.club/21-22/03-legenda
Kategorie: H, D, ZV (žáci 11-14 let a veteráni od 50 let), HDD (děti do 10 let)
Centrum závodu: Parkoviště Pálavské náměstí,https://mapy.cz/s/caveserepo,
49.2059114N, 16.6564819E
Do centra a cíle prosím přicházejte maximálně si odložit svoje věci. Budou pod dohledem,
ale nebudou hlídány. Místo startu bude vyfáborkováno z centra. Bude zveřejněno i v orisu.
Dorazíte-li dříve, zdržujte se, prosím, někde mimo těsné okolí centra a ostatních závodníků.
Ihned po doběhu a vyčtení, prosím, opusťte prostor závodu. Dodržujte prosím veškeré
vládní nařízení, ať nezpůsobíte problémy nám i sobě. Cesta z cíle k vyčítání bude
vyfáborkována. Děkujeme.
Terén: Jižní část městské části Vinohrady s panelovými domy,rozmanitou městskou zelení a
příměstským lesíkem. Prostor je ohraničen ulicemi, Žarošická, Jedovnická, Bzenecká a
Věstonická, které ve většině případů nebude nutné překonávat. https://mapy.cz/s/colepofado
Přihlášky 04. 01. 2022, 23:59, přes systém ORIS, případně info přes polaris@zabiny.club
Startovné H, D, ZV: 80 Kč, HDD: 50 Kč, NEZAPOMEŇTE ZAPLATIT PŘEDEM, NA MÍSTĚ
NEBUDE MOŽNO, prosíme zaplatit vše do 05.01.2022, využijte vygenerovaného
variabilního symbolu pro vašeho klubu + do poznámky dopište, kdo platí.
Ražení: Sportident v bezkontaktním režimu AIR+. Každý závodník musí mít svůj čip (nebo si
půjčení zajistit po své ose), neboť pořadatelé budou od závodníků oddělení a nebude tak
možné si čip půjčit.
Mapa: Mňamina, 1:4000, e = 2,5 m (Stav: leden 2022), mapovali Jáchym Coufal, Klára
Barnatová, Vojtěch Marek
Stavba tratí: Jáchym Coufal, pozor na trati se budou vyskytovat umělé překážky pro
zpestření závodu bude vhodně označeno
Upozornění: Závodí se za normálního provozu!
Covid 19 info: Vzhledem k šíření této nemoci nebudou zřízeny vnitřní šatny ani vyhlášení
závodu. Prosím zdržujte se na místě závodu co nejkratší dobu. Přijďte na svůj start a po
vyčtení prosím opusťte závodní prostor. Odkazy na mapy a výsledky zveřejníme v orisu,

takže si budete moct udělat rozbor s vašimi soupeři. Mějte nachystaný doklad o očkování
nebo o prodělání nemoci. Může být kontrolováno na startu. Bez potvrzení bohužel není
možné absolvovat závod. (S výjimkou dětí do 12 let a mládeže do 18 let s platným PCR
testem). Před startem bude k dispozici dezinfekce. Závod proběhne podle platných
hygienických nařízení.
Děkujeme za pochopení

Ukázky mapy:

Hodně štěstí přejí uchovatelé legendina tajemství

