
Propozice -  krajský přebor Prahy ve SPRINTU

Pořadatel: Radioklub OK1KYP (ASP) z pověření Rady AROB

Druh soutěže:
Krajský přebor Prahy ve sprintu - mistrovská soutěž 2. stupně

Datum: neděle 28.11.2021 
Místo konání: Praha - Kunratice
Shromaždiště: GPS: 50.0072589N, 14.4938528E  (konec ulice Nad rybníčky)

Parkování:  
v obytné zástavbě, prosím o ohleduplnost vůči místním obyvatelům, neparkujte před vjezdy 
do domů, ulice Nad rybníčky, Pod javory...

Pásmo:  80m (sprint - 12sec. relace)
Limit:  60 minut 

Mapa:  Kunratická bažantnice 1:4000 (pro předem přihlášené)

Razící systém:   SportIdent  (stojan s SI jednotkou)

START:  po prezenci odchod s přijímačem a mapou  na start – individuálně na SI (clear, 
check, start)  - vzdálenost  950 m od shromaždiště

Startovné: nevybírá se

Časový rozvrh: 10:30 – 11:30 prezentace na shromaždišti
11:00 – 12:00 průběžný start podle příchodu
13:00 - předpokládaný konec závodu 

Přihlášky: do pátku 26.11. SMS 602220024 nebo e-mailem na sruta@noveranet.cz.
Při počtu přihlášených menším než 10 se závod nebude – prosím hlašte se včas.

V Praze, dne  11. 11. 2021 Marcela Šrůtová- ředitel soutěže

COVID OPATŔENÍ:

Do 20 osob při venkovní akci bez omezení. Účastníci nesmí vykazovat příznaky nemoci. Pro
prokázání bezinfekčnosti  jeden z dokladů (očkování, prodělání nemoci, 12-18 let PCR test 
platný 7 dní)

mailto:sruta@noveranet.cz


Při cestě na start prosím o velkou pozornost na silnici:

Ulice K Šeberáku – silnice s velkým provozem

Jděte po ní jen kousek a poté raději klidnými ulicemi Vožická a Netolická
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