Informace k závodu Turuj Brdy – Winter Run 2018

K organizaci závodu:
Hromadný start trasy 19+ Km je v 10:00
Hromadný start trasy 13+ Km je v 10:30

Sraz všech závodníků je nejpozději v 9:00, prosíme o dochvilnost 
Sraz závodníku je v sále podniku Hospůdka Na Pančavě – Trokavec 79, 338 43
https://mapy.cz/s/2lRCF

Prosíme závodníky, aby se ihned po příjezdu dostavili k registračnímu stolu, před
startem bude třeba vyřídit ještě několik maličkostí.
Před samotným startem je třeba provést registraci čipu, pomocí kterého Vám bude
měřen čas. Dále bude potřeba, aby každý zúčastněný podepsal potvrzení o obeznámení
s pravidly závodu. Pravidla si prosím pečlivě prostudujte. Pravidla závodu naleznete na
http://rnf.cz/winterrun.php.

V ceně zápisného je zahrnuto:
-

Start v závodu

-

Vlastní startovní číslo

-

Zapůjčení měřícího čipu

-

Po dokončení závodu účastnická medaile

-

Ceny pro nejlepší běžce

-

Drobné občerstvení

-

Zázemí v sálu podniku*

*V sále si budete moci odložit své věci, nicméně pořadatelé akce za vaše věci neručí.

Důležitá upozornění:
1. Trasy závodu vedou z velké části skrze prostor bývalého vojenského újezdu a ještě
donedávna zde probíhala asanace vojenské pyrotechniky, především v oblasti
Padrťských rybníků. Proto apelujeme na závodníky, aby se i z důvodů vlastní
bezpečnosti drželi vyznačené trasy.
2. Trasa závodu vede částečně i po veřejné komunikaci, především úsek Trokavec –
obec až Trokavec – Pančava, závodník proto musí dbát pravidel silničního provozu a
především na svoji bezpečnost. Ovšem neočekáváme nijak hustý provoz.
3. Upozorňujeme, že se po trati závodu mohou pohybovat vozidla Lesní správy a další
vozidla s povolením vjezdu. Je tedy nutné dbát na osobní bezpečnost stejně jako
v bodě č. 2.

K trase závodu:
Trasy závodu budou vyznačeny ve formě směrové šipky a bílo červenou vytyčovací
páskou. Při běhu je nutné, aby si závodník všímal průběžného značení trasy, do které je
přihlášen. Obě trasy se částečně shodují a na rozhraní Hořejšího a Dolejšího Padrťského
rybníku se trasy rozdělují. Zde bude třeba vydat se správným směrem.
Trasy závodu vždy povedou po již existujících cestách, lesních cestách a vyznačených
stezkách. Upozorňujeme, že cesty nemusí být vždy zpevněné. Pravidla závodu obsahují zákaz
pohybu osob mimo vyznačenou trasu závodu. Je bohužel možné, že se nedočkáme sněhové
nadílky, proto bude třeba připravit se na úseky s tvrdým povrchem a na měkké (bahnité)
úseky.

Trasa 13+ km

Trasa 19+ km

K možnostem parkování:
V obci Trokavec a v její blízkosti se nenachází žádné větší veřejné parkoviště, proto
žádáme účastníky, aby co nejvíce minimalizovali počet automobilů. Parkování bude
umožněno z velké většiny podél silnic, přičemž je nutné zachovat průjezdnost ulic a vjezdů
k objektům a parcelám. Na plánku jsou vyznačená preferovaná místa k parkování.

Pořadatel akce:
Rock‘n’Foot z. s.
IČO: 04993241
Sídlo: Školní 682, 338 43 Mirošov
Web: http://rnf.cz/
Email: rocknfootinfo@gmail.com

Partneři akce:

