Pokyny a startovka

Pozor! Příjezdová silnice v úseku Nová Huť – Horní Světlá pod Luží je z převážné
části pokryta sněhem, místy je pod ním i led. Posypáno pískem a trochu posoleno.
Kousek před H.Světlou je závěj, šířka průjezdu na 1 auto. Osobákem vše sjízdné
normálně, ale s opatrností! Místní komunikace v H.Světlé k parkovišti je úzká a jsou
tu zatáčky mezi domy, taktéž opatrně. Jede se až na horní parkoviště přímo u chaty
Luž.
Pár slov k mapě: mapa (v obalu) je 1:20 000, není v ní moc detailů – ty nebudou
potřeba. Hlavní orientace je podle zakreslené sítě lyžařských stop, dále částečně
podle cest (pokud nejsou prochozené, nejsou ani moc vidět), a taky podle vrstevnic.
Terén je zvlněný. Mezi kontrolami doporučuju pohybovat se ve stopách, mimo ně to
jde špatně. Ale není to zakázáno.
Vyznačení lyžařských stop v mapě neodpovídá pravidlům pro LOB, je přizpůsobeno
místním podmínkám:
- plná modrá čára = lyžařská stopa (to znamená používaná, né že si někde někdo
vyšlápl jednu stopu a nikdo jiný tam nejezdí)
- přerušovaná modrá čára = úseky lyžařské stopy s horší sjízdností (rozšlapáno,
rozježděno od brždění)
Dále je v mapě použito pár speciálních symbolů, které jsou všeobecně známé a na
mapě jsou vysvětlené.
Kontroly (malé lampiónky) jsou umístěné většinou v těsné blízkosti cest (stop),
případně je upřesněn popis, pokud je kontrola kousek od cesty.
Kategorie MUŽI má 14 kontrol, při optimálním postupu je délka trati cca 13 km.
Kategorie ŽENY má 12 kontrol (ženy vynechají libovolné 2 kontroly), při optimálním
postupu je délka cca 11 km a o nějaké vrstevnice méně.
Pro obě kategorie je pořadí kontrol libovolné. Kontroly jsou na mapě číslovány
1 – 14. Do průkazky se razí do čísla políčka podle čísla kontroly (tedy kontrola s č.1
do políčka č.1 atd.). Ženy nechají dvě příslušná políčka prázdná. Pro případ, že by
někdo odcizil některou kontrolu (pohybuje se tam přece jen dost lidí), tak u každé
kontroly budou nasypány malé lístečky s číslem kontroly (snad se úplně nerozmáčí..)

Start 0:00 je v 10 hodin.

Startovka:
1. Kačka Dubnová

0:00

2. Pavel Kolorenč st.

0:04

3. Věra Stibalová

0:08

4. Jícha Duben

0:12

5. Zuzka Nehasilová

0:16

6. Matěj Burda

0:20

7. Petra Straussová

0:24

8. Ivan Stibal

0:28

9. Martin Horák

0:32

10. Pepa Vlk

0:36

11. Jirka Šumík Duben

0:40

