RNL Cup 2020
Datum: 29. – 30. 8. 2020
Centrum
Centrum:: klubovna SRK, 50.1656919N, 16.2847042E
16.2847042E,, klubovna bude otevřena po celou sobotu a
v neděli cca od 10:30
Typ závodu: čtyřetapový závod ve sprintových disciplínách
Kategorie: M (kratší), L (delší)
Prostor závodu: město Rychnov nad Kněžnou, přilehlá divočina
E1: delší farstovaný sprint s hromadným startem
startem,, prostor závodu: čtvrť Sibiř, terén: převážně vilová
čtvrť, sady, okolí stadionu a sportovního centra, mapa: Ob 1:4000, stav srpen 2020
E2: klasický sprint
sprint,, prostor závodu: historické centrum města, terén:
terén: historická zástavba, park, mapa:
Rychnov n. Kn. 1:4000, stav září 2013, náhodné pozdější revize
E3: noční (vezměte si světlo!!!) mikro sprint (bez kódů), penalizace
penalizace za špatně oraženou kontrolu
3 min., pros
prostor
tor závodu: divočina za železniční tratí v ulici Průhon, terén: polootevřený
s množstvím křovin, mapa: Ouvoz 1:2000, stav leden 2020
E4: městský middle s hendikepovým startem
startem,, prostor závodů: vše to, co jste z Rychnova už viděli i
neviděli
neviděli,, terén: historická zástavba, sídliště, park, mapa: Slepenec
Slepenec II 1:5000
Časy, vzdálenosti, přibližné délky tratí

E1
E2
E3
E4

Datum
29. 8.
29. 8.
29. 8.
30. 8.

Start 00
10:30
15:30
21:00
11:00

Centrum – start/cíl
0m
cca 500 m
1,5 km
0m

M
2,5 km
2,0 km
1,2 km
3,0 km

L
4,0 km
3,0 km
1,5 km
5,0 km

Systém ražení
ražení: papírová průkazka
Startovné: 100 Kč (30 Kč za jednotlivou etapu)
Pár praktických informací
informací: Pořádám sám, budu rád, když si budete počínat maximálně samostatně,
přečtěte si rozpis, buďte tam, kde máte, tehdy, kdy máte … Před každou
etapou si na stole v klubovně vezměte průkazku a vyplňte si ji. Startovky
na další etapy budou průběžně vyvěšovány v centru, stejně tak i navigace
na starty. Nebude značena v terénu. Po doběhu vám napíšu na průkazku
výsledný čas. Po návratu do centra ji pověste na provázek s označením
VÝSLEDKY Ex,
Ex, tam, kam podle času patříte (mezi průkazku s nejbližším
nižším a nejbližším vyšším časem), ať můžete sledovat průběžné výsledky.
Kontrola ražení proběhne, až to stihnu. Záchody na klubovně jsou, jiné
služby pořadatel nezajišťuje, občerstvěte se v podniku dle vlastního

výběru, času mezi etapami je dost. Pokud bude někdo ochoten
příležitostně pomoci s organizací (sběr kontrol, kontrola ražení …), budu
moc rád.
Vyhlášení ví
vítězů: Bezprostředně po skončení závodu, při dostatečném počtu závodníků vyhlásíme
v rámci kategorií M a L muže a ženy zvlášť.
Přihlášky:
řihlášky: do 27. 8., pro SRKáče na oddílovém webu, ostatní na e-mail
e mail
tomik.locker(zavináč)seznam.cz nebo kliknutím „zúčastním se“ u události na Facebooku
Protesty: nechte si je na jindy, děláme to pro radost

