YESMAN 2010 – 0. ROČNÍK
POKYNY
POŘADATEL:

KOS JESENICE

DATUM:

22.-23.5.2010, start SO 12.00 hod., NE 10.00 hod – intervalový, dostavte se na svůj start
nejméně 5 min předem.

CENTRUM:

Rekreační zařízení „Pod kempem“ v Jesenici u Rakovníka

PREZENTACE:

Sobota 22.5.2009 v centru 10.00-11.00 hod

KATEGORIE:

MUŽI, ŽENY, MIXY, MUŽI+, (v kategori + musí být součet věků dvojice
80 a více). Proti rozpisu byli pro malý počet přihlášek kategorie
ŽENY, ŽENY+ A MIXY, MIXY+ sloučeny.

SYSTÉM:

Závodí se na jízdních kolech ve dvojicích (stále na dohled nebo doslech). Pro závod
dostane každá dvojice při prezentaci specielní mapu v měřítku 1:50 000 ( 1cm=500 m. )
s vyznačením kontrolních stanovišť a jejich píseným popisem. Mapa je tištěna na
laseru, může dojít k otěru barvy, chraňte ji před deštěm (můžete využít dvou pytlíků z
obálky) Pro sobotní závod bude bodové ohodnocení kontrol již vytištěno na mapě. Na
nedělní závod dostanete po ostrém startu bodové ohodnocení jednotlivých kontrol. Mapa
je snadno čitelná a vhodná i pro běžnou turistiku. Po oba dny budete mít časový limit 3
hod, v případě nedodržení budete penalizováni stržením bodů (1-10min po -2bodech, 1120 min po -5 bodech a 21 min a více po -20 bodech samosebou za minutu). Druhou
mapu si v případě zájmu budete moci zakoupit na prezentaci za 50,- Kč. Kontrola č. 1
bude umístěna až ve 14.00 hod, je nejvíce obodována (100 bodů) a jeden z dvojice si
pro ní musí doplavat cca 30m z hráze Velkého rybníka.
Vyhlašujeme ředitelskou prémii – ze všech závodníků, kteří „orazí“ kontrolu č. 1
vylosujeme specielní cenu ředitele závodu.
Průchod kontrolou a cíl načtete do čipu. V případě nepípnutí krabičky oražte kleštěmi do
papírové průkazky. Pozor, budou použity i SI jednotky nekompatibilní s novými čipy
řady 8 a 9.
Svou přihláškou stvrzujete start na vlastní nebezpečí. Pozor jede se za plného
silničního provozu. Upozorňujeme, že přilba je pro účast k závodu povinná.
Pozor, v Jesenici probíhá akce „MÁJE“, průvod městem bude časově v průběhu
závodu, dbejte zvýšené opatrnosti.

PRÉMIE:
SPORTIDENT:
PŘIHLÁŠKY:
MÁJE:

www.kosjesenice.cz

STARTOVNÉ:

Přihlášení do 1.5.2010
200,- Kč

UBYTOVÁNÍ :

Pořadatel nezajišťuje, objednejte si přímo v centru závodů lůžko v pokojích
nebo v chatičce na tel.: +420 313 599 266 , +420 606 380 966.
Na trati z vlastních zásob, v centru využijte restauraci rekreačního střediska.
Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru. První tři dvojice v každé
kategorii pouze celkově za oba dny budou vyhlášeni a obdařeni diplomem a cenou.
Body budou za oba dny sečteny, v případě stejného počtu bodů rozhodne čas. Průběžné
výsledky po sobotním závodě a celkové výsledky budou zveřejněny na webu závodu.
A samosebou proběhne losování o věcné ceny ze všech startovních čísel, a koukneme
kdo tu jel nejstarší a nejmladší.

OBČERSTVENÍ:
VÝSLEDKY :

ZÁBAVA:
PARTNEŘI:

později
300,- Kč

www.yesman2010.webnode.cz

čip
100,-Kč

druhá mapa
50,-Kč

Večer v centru proběhne promítání záběrů ze sobotního závodu a ještě něco k tomu.
Město Jesenice, Mountfield a.s., LČR s.p., Kola Rezek-Rezková Rakovník,

Za KOS Jesenice: Milan Bílý

