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ADRIANA CUP 2009 
  

Datum konání: sobota  19. prosince 2009 
Centrum závodu: Véska, tenisový areál     http://www.tenisveska.cz/Main.aspx?s=kont,  

Prezentace:  do 10.30 hodin v restauraci tenisového areálu 

Parkování:  parkoviště před tenisovým areálem  

Převlékání:  šatny a restaurace tenisového areálu, zákaz vstupu s hřeby !! 

Občerstvení:  běžný sortiment v restauraci 

WC:   v restauraci, nouzové cestou na start  

Start:   00 =11,00 
   intervalový, vzdálenost 900 m, modrobílé fáborky   

Cíl:   100 od tenisového areálu 

Mapa:  1 : 5000, E5 m pro kategorie DH 10,14 D18, D35,  DH50, RD, P 

  1:  7500, E5m pro kategorie H21, H18,H35,D21 

  Formát A4, mapa bude vodovzdorně upravena. 

Popisy kontrol: pouze na mapě 

Tratě: většina tratí je vedena lesem, částečně i po golfovém hřišti. Zákaz 

vstupu na greeny (označené v mapě symbolem soukromého pozemku). 

Kategorie H21,18,35, D21  běží z kontroly č.36 povinný fáborkovaný 

úsek (300m) na kontrolu č.37. Při návratu  běží opět tento povinný úsek 

- tentokrát opačně (z kontroly č.37 na kontrolu č.36. Nezapomeňte na 

ražení těchto kontrol !!!  

Délky tratí : DH10, RD  1,4 km     7 K 

 DH14, P  2,3 km   12 K 

 DH50   3,1 km   18 K 

 D18, D35  4,3 km   19 K 

 D21, H18,H35 5,2 km   21 K 

 H21   6,7 km   27 K 

 Kontroly budou označeny malými lampiony (15x15 cm) 

Ražení:  Sportident, vyčítání čipů v centru. 

Upozornění:  Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Prosím chovejte se přiměřeně 

   prostředí , ve kterém je umístěno centrum závodu. Chtěli bychom se 

   tam ještě někdy vrátit…. 

Vyhlášení výsledků: 10 minut po doběhu posledního závodníka, cca ve 13,00 hodin 

Ceny: pro závodníky na 1. - 3. místě v každé kategorii 

 Speciální cena pro nejrychlejší čas na fáborkovaném přeběhu !! 

Poděkování: Pořadatelé tímto děkují sponzorovi závodu ( výrobce těstovin Adriana ), 

majitelům golfového hřiště za umožnění vstupu a SK Véska za 

poskytnutí zázemí. 

  

Jan Smička, v.r.          Tomáš Zdráhal, v.r. 
  hlavní rozhodčí                  ředitel závodu 
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