POKYNY pro Zbraslavského Velblouda
19. 10. 2013
Celodenní cyklistická orientační akce na speciálních MTBO mapách
Prezentace,
start:

Dostanete průkazku pro dopolední etapu, na které jsou fixou přepsána čísla pro
druhý okruh dopolední etapy. Průkazku si olepte vlastní lepenkou, aby odolala
vlhku. Přijďte včas na start podle času na průkazce. Mapu dostanete až v
okamžiku startu.

Výklad trati: V dopolední etapě jsou dva různé okruhy a každý musí objet oba. Podle
rozlosování ve startovní listině pojedete buď nejdříve trať "A" a pak trať "B",
nebo naopak. Mezi okruhy je v prostoru centra výměna mapy. Čas se mezi
okruhy nepřerušuje!
Po projetí tratí "A" i "B" je konec dopolední etapy.
Při dojezdu etapy se hlasitě ohlaste, a nechte si napsat čas do průkazky!
Ihned po dojetí dopolední etapy, dostanete novou průkazku na odpolední etapu,
kde bude uveden čas startu. Dostavte se na odpolední start včas! Odpoledne
všichni jedou už jen jednu trať "C" bez výměny map.
Mapa a
terén:

Mapy jsou oboustranné a v částech se překrývají. Trať vždy na jedné straně
začíná, pak pokračuje na druhé straně a dále pokračuje opět na první straně.
Mapa je označena názvem trati a začíná vždy kontrolou číslo 1 a dál postupně
se zvyšujícím číslem. Trať končí šipkou do prostoru STARTU, kde je i CÍL.
(Mapa je speciální pro MTBO, takže les je bílý a zelený, louky žluté a cesty jsou
značeny podle rychlosti, jak po nich lze jet.)
V terénu je na kontrolách červenobílá páska s číslem kontroly a názvem trati +
kleštičky na ražení do průkazky. Pokud bude kontrola ukradená, vyfoťte místo.
Kontroly nejsou schované, takže by měli být ihned vidět.

Upozornění: Pozor v mapě nejsou značené závory, klády a jiné překážky na cestách! Akce
NENÍ závod, každý jede na vlastní vyjížďku.
Při odstoupení zavolejte na: 608 814 934
Služby:

Restaurace Kamínka je jen kvůli nám otevřena od 9:00. Již od rána bude vývar
a míchaná vejce, takže se můžete už i nasnídat. Na oběd bude nakonec jen
sekaná nebo ryba s kaší nebo bramborem + výborné burgry atd. ze stálého
jídelního lístku. V restauraci bude k dispozici WC i sprchy. Mytí kol bude
možné.

