Mikulášská 2018
Prováděcí pokyny 02
1)

Vše by mělo probíhat dle propozic. Žádáme všechny posádky, aby se nikde během soutěže zbytečně
nezdržovaly (týká se JZ, ČK i oběda) - je v zájmu nás všech ukončit soutěže v rozumný čas, a hlavně ve
vašem zájmu by mělo být, abyste co nejvíce odjeli za světla, bude-li zataženo, stmívá se dost brzy. Pro
odpolední soutěže (9. kolo ČP a Shell Cup) je třeba, aby se posádky vybavily vhodným osvětlením pro
práci s ITI a mapou.

2) Startovní čísla:
Účastníci MČR mohou použít stálá magnetická čísla. Ostatní umístěte číslo na levé zadní boční okno.
3) Kontakty:

Mrštík Václav 602 283 084, Klenák Zdeněk 603 526 968

4) Délky etap a časy:
ČP 8. kolo -

1. 27 km/75 min
2. 30 km/85 min

malý ČP
+ 5 min
+ 5 min

Shell Cup
+ 10 min
+ 10 min

(čas bude přidán na startu etapy)
(čas bude přidán na startu etapy)

ČP 9. kolo -

1. 30 km/80 min
2. 27 km/75 min

+ 5 min
+ 5 min

+ 10 min
+ 10 min

(čas bude přidán na startu etapy)
(čas bude přidán na startu etapy)

Shell Cup -

1. 27 km/80 min
2. 20 km/65 min

5) Parkování:

Prosíme neparkovat na autobusové točně za restaurací.
Parkoviště u hlavní silnice je veliké a všichni se tam vejdeme. Parkujte po obou stranách kolmo
k obrubníkům. Děkujeme.

6) Startovní pořadí a organizace startů a JZ:
ČP 8. kolo -

- start ihned po přejímce (případně po snídani nebo po JZ).
START do etap 1 a 2 v restauraci – ITI 4 min. předem.
Obsluha startu bude dle potřeby střídavě posílat posádky do etapy a na JZ. Posádky, které napřed
absolvují JZ, se musí neprodleně vrátit do restaurace a odstartovat do etapy. JZ bude připravena již od
8:15 hod.
Po dojezdu do ČK etapy 1 si posádky, které ještě nejely JZ, tuto mohou odjet. Ostatní startují do 2. etapy.
JZ je možné odjet i až po etapě 2, a v případě volna na JZ je možné odjet i JZ pro 9. kolo ČP (jet dvě JZ
bezprostředně za sebou).
Cíl soutěže (ČK) je v restauraci. Jízdní výkaz je nutné donést do restaurace.
Posádky se mohou naobědvat.

Shell Cup -

- po přejímce provede Zdeněk Klenák cca půlhodinovou instruktáž nových (i tradičních) posádek. Během
této doby se mohou posádky naobědvat. Poté posádky absolvují JZ.
Po JZ se posádky musí neprodleně vrátit do restaurace a odstartovat do etapy 1.
START do SHELL Cup v restauraci po odjetí JZ – ITI 4 min předem.
Cíl soutěže (ČK2) je v restauraci. Jízdní výkaz je nutné donést do restaurace.

ČP 9. kolo -

- po obědě se posádka přesune na JZ.
- start ihned po JZ (v případě že má posádka JZ pro 9. kolo již odjetou, tak ihned po obědě).
Před startem do etapy 9. kola ČP musí mít všechny posádky odjeté obě JZ. Později to nebude možné!
START do etapy 1 v restauraci – ITI 4 min. předem.
- zkontrolujte si, prosím, zda jste dostali správný itinerář!!!! Případné reklamace v cíli by nešly vyřešit!
Cíl soutěže (ČK2) je v restauraci. Jízdní výkaz je nutné donést do restaurace.

7)

Soutěž jsme nikde nenahlašovali – pokud se někde vyskytnou problémy, krátce vysvětlete, že jsme
normální účastníci silničního provozu a dodržujeme PSP, příp. jim dejte kontakt na nás.
Vašek Mrštík a Zdeněk Klenák

