Akademické mistrovství ČR 2016
Ceny pro vítěze: poháry a iontové nápoje.

Rozsah služeb: ubytování a stravování v místě (2x oběd,
1xvečeře a snídaně) + rekr.poplatek. Cestovné se neproplácí.
Ubytování: Nocleh ze soboty na neděli bude zajištěn v 2 až 4
lůžkových pokojích s povlečením příp. v penzionech v okolí.
Doprava:

Liberec 2016
Místo konání: Polesí u Rynoltic
Datum konání: sobota a neděle 22. – 23.10.2016
Prezence: Penzion U Budulínka /nejpozději do 11:30 hod/.
Start: v sobotu ve 13.30 hod a v neděli v 9:00hod.
Trať: sobota 144MHz, neděle 3,5MHz – 5 kontrol a maják.
Druh soutěže: Mistrovství ČR Akademiků (soutěž I. stupně)
kategorie: M, D (mistrovské), M-open, D-open (nemistrovské).
Pořadatel: Klub technických sportů
v Liberci a SZTM ROB Liberec z.s.
Organizační výbor:

Ředitel soutěže:
Hospodář a tajemník:
Hlavní rozhodčí:
Stavba trati:
Rozhodčí startu:
Rozhodčí cíle:
Delegát soutěže:

Startovné:

Technické

univerzity

Ing. Jan Klajl
Ing. Jaromír Baxa
Ing. Iveta Machová
Ing. Iveta Machová, Mgr. Baxa Jan
Ing. Jaromír Baxa
Ing. Jan Klajl
Michal Klíž

akademici neplatí
ostatní - členové akad. klubů 300Kč

Vlakem: do stanice Rynoltice (od Liberce náhr. autobusová dopava) dále pěšky
cca 2km. Dojít do středu Rynoltic, přejít přes hlavní silnici a z parkoviště vede
silnička nejprve 100m na Z a pak na S do obce Polesí. Druhá odbočka vlevo cca
100m je Turistická chata.
Autobusem: do Rynoltic od Liberce a nebo od Nového Boru a z parkoviště na
vede silnička nejprve 100m na Z a pak na S do obce Polesí. Druhá odbočka vlevo
cca 100m je Turistická chata.
Autem: od Liberce po silnici č.13 směr Děčín až do obce Rynoltice kde se odbočí
doprava směr Hrádek n.Nis.po cca 1,5km v první obci odbočit doleva do Polesí.
Tam budou cedulky. Od Děčína za Jablonném v Podještědí (od Mimoně je přes
Jablonné omezen průjezd) se projede obcí Lvová a dále do Rynoltic kde se
odbočuje vlevo směr Hrádek n.N.

Loc: 50°48'1.243"N, 14°48'48.151"E
Pořadatel si vyhrazuje právo na změny, se kterými budou
účastníci včas seznámeny.
Přihlášky do 14.10.2016 na adresu:
bx.plus@volny.cz
Tlf.:
Míra sn.603 152 097

