Virtuální Běh do vrchu – podrobnější info
Princip: Trať si každý závodník změří sám nebo pomůže rodič. Výsledek zapíše do připravené
tabulky.
Kdy a kde: kdykoli od pátku do neděle 6.-15.11.2020
Délky tra : viz propozice a popis níže.
Důležité:
● Před závodem si (v rámci rozcvičky) URČITĚ projděte trať, hlavně najít správné místo
startu, značení je trochu nenápadné.
● Před závodem se pečlivě rozcvičte, po závodě vyklusejte.
● Dávejte pozor na odvodňovací kanály zapadané lis m a občas to klouže.
● Více pokusů je dovoleno, do výsledků zapište ten nejlepší, do poznámky všechny
ostatní. Běžet byste měli sami.
● Buďte poc ví.
● Po 15. 11. se tabulka zavře a vyhodno .
Přístup na tratě:
Od Anthroposu – ulice Pisárecká, nad
bývalou budovou VB odbočit na lesní
cestu, hned v lese zahnout doprava,
za závorou na druhém stromě je Start
č. 3. Pokračovat pořád do kopce na
křižovatkách odbočit vždy do většího
kopce (levá, pravá, levá, rovně rovně
a před cílem doprava).

Od Hotelu Myslivna – po odbočení z
hlavní silnice k hotelu pokračovat
mírně vlevo pořád dozadu na zadní
parkoviště. Z něho z kopečka do lesa
přes závoru na prostranství s haldami
su . Na začátku doprava vede asfaltka
do lesa a z ní vede trať hned doleva
lesní cestou prudce z kopce.
(fotka je z cíle ne od parkoviště)

Popis tra :
Mapa a GPS SOUŘADNICE důležitých bodů
START 1 – trať 400 m (320 m, převýšení 50 m podle GPS) – v tom šíleném kopci jediná
trochu rovinka, tak v půlce. Na zemi startovní čára, pokud vydrží.

START 2 – trať 600 m (550 m, převýšení 77 m podle GPS) – ve spodní par i, jediná větší
křižovatka, strom na P straně (ve směru dolů) s oranžovým trojúhelníkem. Na zemi startovní
drn a u něho startovní čára, pokud vydrží.

START 3 – trať 1000 m (940 m, převýšení 135 m podle GPS) – dole u silnice před závorou,
strom na L straně (ve směru dolů) s oranžovým trojúhelníkem. POZOR na tra je přes cestu
kmen a několik odvodňovacích kanálů.

CÍL – jediný, společný, úplně nahoře, po připojení na asfaltku ještě kousek do prava na hranici
parkoviště – ideální vymáčknout poslední síly a ještě zasprintovat, časy jsou krátké a
rozhodují sekundy.

Záznam
nejdelší tra
2x 1000 m

Kdyby jste si nebyli jis nebo cokoli jiného, volejte kdykoli – Ota, 777 038 956.

