
Bronzovonedělní middle 2020

aneb O židovský brambor

Datum: neděle 6. 12. 2020 

Centrum: tunel pod železnicí v ulici Průhon

Typ závodu: ultrakrátký middle formou Micro

Start: závodníci startují individuálně mezi  9:00

Kategorie: L (max. 2 km) 

Prostor závodu: prostor ohraničený zatáčkou železniční trati 

Mapa:  Ouvoz 1 : 2 000, ekvidistance 2 m, stav prosinec 2019, autor Daniel Locker,

 potištěn oboustranně, na listu papíru bude mapa vytištěna 4x, na každé bude 1/4 trati

Startovné: zdarma 

Průběh závodu: Závodník se na start dostaví kdykoliv ve 

 startovním intervalu. 

 (50.1748044N, 16.2834061E

 závodník v rouře vyzvedne průkazku, 

 kterou si podepíše, a mapu. Čas si závodník 

 měří sám. Závodník absolvuje trať. 

 Kontroly budou osazeny pouze kleštěmi s 

 igelitovým fáborkem nedefinované barvy. 

 Kontroly nebudou mít kódy. Za chybnou či 

 chybějící kontrolu 

 závodník zapíše na průkazu svůj čas a vhodí ji do 

 ponechat. Vyhlášení probíhat nebude. Výsledky 

 zájem o židovský brambor, může si ho vykopat v prostoru závodu.

Přihlášky: pro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na mail 

komentáře k fb události

 

 

Bronzovonedělní middle 2020

aneb O židovský brambor

: tunel pod železnicí v ulici Průhon, 50°10'28.520"N, 16°17'0.999"E, Neshromažďujte se!

ultrakrátký middle formou Micro-O 

individuálně mezi  9:00-16:00, čas si každý měří sám 

prostor ohraničený zatáčkou železniční trati 022 Častolovice - Solnice

Ouvoz 1 : 2 000, ekvidistance 2 m, stav prosinec 2019, autor Daniel Locker,

potištěn oboustranně, na listu papíru bude mapa vytištěna 4x, na každé bude 1/4 trati

dník se na start dostaví kdykoliv ve 

startovním intervalu. Na startu 

(50.1748044N, 16.2834061E), viz mapka, si 

ník v rouře vyzvedne průkazku, 

kterou si podepíše, a mapu. Čas si závodník 

sám. Závodník absolvuje trať. 

Kontroly budou osazeny pouze kleštěmi s 

m fáborkem nedefinované barvy. 

Kontroly nebudou mít kódy. Za chybnou či 

chybějící kontrolu je penalizace 5 min. V cíli 

závodník zapíše na průkazu svůj čas a vhodí ji do připravené roury. Mapu si může 

ponechat. Vyhlášení probíhat nebude. Výsledky budou uveřejněny na FB. Kdo má 

zájem o židovský brambor, může si ho vykopat v prostoru závodu.

pro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na mail dan.locker(zavináč)seznam.cz nebo do 

fb události 

 

Bronzovonedělní middle 2020 

aneb O židovský brambor 

, Neshromažďujte se! 

Solnice 

Ouvoz 1 : 2 000, ekvidistance 2 m, stav prosinec 2019, autor Daniel Locker, formát A4, 

potištěn oboustranně, na listu papíru bude mapa vytištěna 4x, na každé bude 1/4 trati 

připravené roury. Mapu si může 

eřejněny na FB. Kdo má 

zájem o židovský brambor, může si ho vykopat v prostoru závodu. 

seznam.cz nebo do 


