
Pokyny k závodu Rybákův slídil 2016 – 20.8.2016 – Českomoravská vrchovina 
 

 
1. Prezentace 

Prezentace bude probíhat v sobotu od 8:00 do 9:00 v centru závodu – rekreačním středisku Želivka. 

Nenechávejte prosím prezentaci na poslední chvíli, ať můžeme dodržet časový harmonogram. 

Prezentace bude probíhat v rekreačním středisku Želivka také v pátek večer od cca 20 hod (akorát je 

třeba nás tam vyhledat – nejlépe zavolat, pokud najdete signál…). 

 

2. Doprava 

Odbočit z dálnice D1 EXIT 75 a přes obce Senožaty, Křelovice, Želiv do obce Sedlice a dále po 

ukazatelích a žlutých fáborkách do centra závodu. Pozor na velmi úzkou příjezdovou cestu a most!!! 

 

3. Parkování 

Parkování je možné ve značném množství přímo u centra závodu. Kdo přijede dříve, nebude mít s 

parkováním problém, avšak později dorazivší budou muset zaparkovat dále od startu. K parkování Vás 

dovedou ukazatele a žluté fáborky. Dbejte prosím pokynů pořadatelů, kteří budou parkování řídit a 

parkujte ohleduplně k sobě navzájem i k přírodě. 

 

4. Start 

Intervalový, v 10:00 první dvě dvojice a dále vždy dvě dvojice po jedné minutě. Start a cíl bude přímo 

v rekreačním středisku Želivka. Váš startovní čas se dozvíte v sobotu ráno po prezentaci. 

 

5. Limit 

Limit závodu je 6 hodin od startu dvojice. Penalizace je prvních 5 minut po limitu 2 body za každou 

započatou minutu a následně 5 bodů za každou započatou minutu. Za příjezd 1 hodinu nad limit 

(tj. 7 hodin od startu) následuje diskvalifikace. 

 

6. Kontroly 

30 kontrol s 10 až 80 body značené lampiony 15x15 cm, včetně jedné živé a jedné technické. 

 

7. Mapa 

Turistická SHOCART v měřítku 1 : 50 000 se zakreslenými kontrolami i jejich bodovým 

ohodnocením, ekvidistance 10 m, formát A3, nebude vodovzdorně upravena. Mapa bude vydávána až 

v okamžiku startu dvojice. Startovní průkaz (ve vodovzdorném provedení, netřeba přelepovat) a popis 

kontrol obdržíte při prezentaci. 

 

8. Počasí 

Prozatímní předpověď slibuje velmi vhodné podmínky na kolo – 23 °C, slabý vítr 2-3 m/s. Doufám, že 

to vydrží. Pro bližší informace sledujte zpřesňující se předpověď našich i zahraničních meteorologů. 

  

9. Osobní věci 

Buďte prosím opatrní na své osobní věci, vezměte si s sebou zámek na kolo, v autě nenechávejte 

zbytečně viditelně ležet cennosti, atp. Opatrnosti není nikdy nazbyt. 

 

10. Další ustanovení 

Pravidla, propozice a veškeré další informace uvedené na www.rybakuvslidil.cz zůstávají i nadále 

v platnosti. 

 
 

Pro jakékoliv dotazy mě kontaktujte na tel.: 608 544 992. 

 

Tak se na Vás těšíme na startu! 

 

 

Za AC SAKÉ KATEŘINKY 

Lukáš Novák 

ředitel závodu a stavitel trati 

http://www.rybakuvslidil.cz/

