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Kategorie:
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Startovné:

Průběh závodu:

Přihlášky:

 

 

Stříbrnonedělní long 2022
neděle 11. 12. 2022

Shromaždiště: křižovatka Hradečnice a silnice vedoucí z
50.1012475N, 16.1843739E
shromaždiště.

Typ závodu: závod na dlouhé trati s

Start 00: hromadný, 10:00, v

Kategorie: S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 
kategorii si závodník zvolí v

Prostor závodu: les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky

Dlouhý pes, 1

Startovné: dobrovolné

Průběh závodu: Hromadný start všech závodníků v
v libovolném pořadí, dá
metody (motýlek, beruška). 
play. Trať je možné si na dvou místech označených v
kategorie M nebo S. 
nebo do kapsy. 
vyhlášení nebude, odměňte se sami dle zásluh.

Přihlášky: Pro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na mail 
kliknutím na „zúčastním se“ u FB události.

Stříbrnonedělní long 2022
neděle 11. 12. 2022 

křižovatka Hradečnice a silnice vedoucí z
50.1012475N, 16.1843739E
shromaždiště. 

závod na dlouhé trati s

hromadný, 10:00, v místě shromaždiště

S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 
kategorii si závodník zvolí v

les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky

Dlouhý pes, 1 : 15 000, formát A3, slepen

dobrovolné 

Hromadný start všech závodníků v
libovolném pořadí, dá

metody (motýlek, beruška). 
play. Trať je možné si na dvou místech označených v
kategorie M nebo S. 
nebo do kapsy. Vý
vyhlášení nebude, odměňte se sami dle zásluh.

ro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na mail 
kliknutím na „zúčastním se“ u FB události.

Stříbrnonedělní long 2022

křižovatka Hradečnice a silnice vedoucí z
50.1012475N, 16.1843739E. Parkování na odbočkách lesních cest v

závod na dlouhé trati s hromadným startem s

místě shromaždiště

S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 
kategorii si závodník zvolí v průběhu

les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky

formát A3, slepen

Hromadný start všech závodníků v
libovolném pořadí, dále je pořadí kontrol pevné. 

metody (motýlek, beruška). Kontroly jsou označeny pouze fáborky, dodržujte fair 
play. Trať je možné si na dvou místech označených v
kategorie M nebo S. Na trati nejsou 

Výsledky budou zveřejněny na webu, pokud bude co zveřejňovat, 
vyhlášení nebude, odměňte se sami dle zásluh.

ro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na mail 
kliknutím na „zúčastním se“ u FB události.

Stříbrnonedělní long 2022

křižovatka Hradečnice a silnice vedoucí z Kos
. Parkování na odbočkách lesních cest v

hromadným startem s

místě shromaždiště 

S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 
průběhu závodu 

les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky

formát A3, slepenec map Mírov 2016, 

Hromadný start všech závodníků v 10:00. 
le je pořadí kontrol pevné. 

Kontroly jsou označeny pouze fáborky, dodržujte fair 
play. Trať je možné si na dvou místech označených v

Na trati nejsou občerstvovačky, vezměte si něco do batůžku 
sledky budou zveřejněny na webu, pokud bude co zveřejňovat, 

vyhlášení nebude, odměňte se sami dle zásluh.

ro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na mail 
kliknutím na „zúčastním se“ u FB události. 

 

Stříbrnonedělní long 2022

Kostelce nad Orlicí do 
. Parkování na odbočkách lesních cest v

hromadným startem s částečně volným pořadím kontrol

S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 
 

les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky

map Mírov 2016, 

10:00. Prvních šest 
le je pořadí kontrol pevné. Na trati jsou použity rozdělovací 

Kontroly jsou označeny pouze fáborky, dodržujte fair 
play. Trať je možné si na dvou místech označených v 

občerstvovačky, vezměte si něco do batůžku 
sledky budou zveřejněny na webu, pokud bude co zveřejňovat, 

vyhlášení nebude, odměňte se sami dle zásluh. 

ro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na mail tomik.locker(zavináč)

Stříbrnonedělní long 2022

nad Orlicí do Velké Čermné
. Parkování na odbočkách lesních cest v

částečně volným pořadím kontrol

S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 

les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky

map Mírov 2016, Brodec 2016 a Pobočník 2019

Prvních šest kontrol absolvuj
Na trati jsou použity rozdělovací 

Kontroly jsou označeny pouze fáborky, dodržujte fair 
 mapě zkrátit, čímž přecházít

občerstvovačky, vezměte si něco do batůžku 
sledky budou zveřejněny na webu, pokud bude co zveřejňovat, 

tomik.locker(zavináč)seznam.cz nebo 

Stříbrnonedělní long 2022 

Velké Čermné 
. Parkování na odbočkách lesních cest v okolí 

částečně volným pořadím kontrol 

S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 

les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky

Brodec 2016 a Pobočník 2019

kontrol absolvuje závodník 
Na trati jsou použity rozdělovací 

Kontroly jsou označeny pouze fáborky, dodržujte fair 
mapě zkrátit, čímž přecházít

občerstvovačky, vezměte si něco do batůžku 
sledky budou zveřejněny na webu, pokud bude co zveřejňovat, 

seznam.cz nebo 

 

 

 

S (8 km), M (12 km), L (16 km), všechny kratší kategorie jsou podmnožinou delších, 

les mezi Kosteleckou Lhotou, Velkou Čermnou, samotou Růžovec a Přestavlky 

Brodec 2016 a Pobočník 2019 

e závodník 
Na trati jsou použity rozdělovací 

Kontroly jsou označeny pouze fáborky, dodržujte fair 
mapě zkrátit, čímž přecházíte do 

občerstvovačky, vezměte si něco do batůžku 
sledky budou zveřejněny na webu, pokud bude co zveřejňovat, 

seznam.cz nebo 


