PRAVIDLA
Od 9.30 hod do 11.00 hod prezence – u kategorie rodina a družstvo si zvolíte zástupce (bude za vás
jednat při prezenci).
Čas startu a pořadové číslo obdržíte písemně na kontrolním lístku. Každý účastník se dostaví na start
včas (pokud přijde později má smůlu – počítá se již zapsaný čas startu).
Účastníci budou vyjíždět po etapách (chceme, aby jste si jízdu užili a ne se tlačili v davu). Na startu
obdržíte razítko startu.
Po trase je 6 kontrolních bodů (na mapě označeno
půllitrem), kde
potvrdíte razítkem (logo Lhoťáka
s pořadovým číslem) průjezd na kontrolním listu viz
foto. Další 4 kontrolní body jsou na trase označeny
- jsou to děrovačky různých tvarů – budou vám
proděrovány organizá. na kontrolním listě. U zkrácené
trasy pro nejmenší (viz mapa) budete razítkovat místa
s čísly razítek 1, 2, 6 a děrovat na dvou stanovištích.
Po projetí cílem ( ….celého družstva či rodiny)
předložíte kontrolní list – v tomto okamžiku se zapíše
čas příjezdu. Hodnotit se bude čas projeté trasy a splněné
kontrolní body. Nebudete-li mít razítko startu, nebude
vaše jízda započítána !!!!!!.
Předpokládané vyhodnocení klání bude cca v 16.00 hod.
Dále ohodnotíme nejstaršího účastníka klání a projetí
trasy na nejoriginálnějším kole (Hapina). Jízda
v maskách – převleku se rovněž bude hodnotit.
Společný start pro více rodin – prezence je pro každou
rodinu jednotlivá, požádejte o stejný čas startu, nebo volte
kategorii družstvo.

PREZENCE
Při prezenci jednotlivec či zástupce družstva nebo rodiny nahlásí jméno, příjmení všech účastníků a svým
podpisem potvrdí souhlasnost s podmínkami klání. Účastníci starší 60 let nahlaste rok narození (pro účel
hodnocení) a vyhlášní.
Startovné.
Kategorie: Jednotlivci – 50,- Kč
Rodina – 120,- Kč (dva dospělí + 2 děti do 18 let)
Družstvo – každý účastník – 50,- Kč (!!! MAXIMÁLNÍ počet členů družstva
je 6 osob !!!)
Nejmenší s rodiči – 100,- Kč (dva dospělí + dvě děti do 13 let)
!!! U rodin s dětmi bude cena regulována dle počtu dospělých !!!
Dále při prezenci obdržíte zdarma mapu trasy a každý účastník samolepku s logem
Lhoťáka ( nálepka na kolo)

