Jarnězimní Turnovská liga – 3. kolo
DVOUKOLOVÝ SPRINT ŽELEZNÝM BRODEM

POKYNY
Datum:

sobota 26. 1. 2019, budeme tam cca od 9 hodin

Centrum:

terasa Restaurace U Zvonice v Železném Brodě (mapa centra a parkovišť)

Parkování:

na přilehlých oficiálních parkovištích, viz. mapka – dodržujte pravidla silničního provozu!

Start:

00 = 9:30, 2. kolo cca od 10:30 nebo hned po doběhu prvního kola – bude upřesněno
1. kolo – intervalový start dle startovní listiny
2. kolo – hromadný po vlnách podle pořadí 1. kola (DH12 mají pouze jedno kolo)
00 – „A finále Muži“
03 – „A finále Ženy“
06 – „B finále Muži“
09 – „B finále Ženy“
10 – Finále D a H14-16

Typ závodu:

Dvoukolový sprint: 1. kolo je kvalifikace, startuje se intervalově dle startovky, podle
výsledků kvalifikace budou sestaveny vlny pro finále. V první vlně se poběží o 1. – 6.
místo, ve druhé vlně o 7. – 13. místo. DH14 poběží pouze v jedné vlně o umístění.
Na tratích reálnou vzdáleností uběhnete 2-3km.

Mapa:

1 : 4 000, ekv. 2,5 m, ISSOM2007
Mapa je ve sprintovém mapovém klíči ISSOM. Je
přísně zakázáno překonávat nepřekonatelné mapové
značky, i kdyby to ve skutečnosti šlo!!

Švábi:

Pro zvýšení orientační náročnosti budou některé ulice
„uzavřeny“ značkou 709.0 fialovými šrafy. Je přísně
zakázáno těmito ulicemi probíhat! Dodržujte fair-play.

Upozornění:

Běží se za plného provozu! Ten je v sobotu dopoledne klidný, přesto buďte velmi opatrní
při přebíhání ulic. Raději se vždy rozhlédněte a zpomalte. Není to závod, ale trénink!!
Trať DH12 nepřebíhá hlavní komunikace, jen těsně za startem a u cíle.
Ulice jsou povětšinou holé bez sněhu, některé menší nebo travnaté plochy mají malou
vrstvu zmrzlého udusaného sněhu. Jak sníh taje a přes noc zmrzne, tak se někde mohou
vytvořit ledové plošky. Buďte velmi opatrní a koukejte, kam šlapete, ať neuklouznete.
Hřeby asi nevadí, ale je zakázáno v nich chodit po zámkovce v okolí restaurace a na
terase! Povrch tratí je ale asfalt, tráva či šotolina.
TĚŠÍME SE NA VAŠÍ ÚČAST!

