
 

 

Datum / Date:     24.7.2013 od 17.00 hod / since 05.00 pm – microsprint 

 

Druh závodu: Mikrosprint v městském parku u kina v Novém Boru (čas vítěze 5 - 10 minut) 

pro všechny kategorie mimo kategorií T10, T10P a T10-OPEN. 

Kategorie, startovní čísla a SI-čipy jsou shodné s E1. Startovní časy libovolné 

podle příchodu na start), startovné zdarma. 

Type of the event: Microsprint in the town park in Nový Bor (winning times 5-10 minutes) for all 

classes except classes T10, T10P a T10-OPEN. 

Classes, start numbers and SI-cards are the same as in E1. Starting times are 

arbitrary (according to your coming), the entry is free of charge (without entry 

fees). 

 

Prezentace: přímo na startu do 16.45 hod, povinná pouze pro závodníky, kteří nestartovali v E1 

             nebo kteří chtějí běžet s jiným čipem, než s jakým startovali v E1 

Registration: at the start area, up to 04.45 pm; required only for runners who did not start in E1 

                       or who want to run with a different SI-card than they started in E1. 
  
Start:  17.00 – 19.00 hod, 800m od centra, Wolkerova ulice, Nový Bor (viz plánek města), 

bude značeno, startovní čas libovolný dle příchodu na start 

05.00 – 07.00 pm, 800m from the event centre, Wolkerova street, Nový Bor (see map on 

the covering), it will be marked, start time is arbitrary (according to your coming) 

 

Cíl / Finish: v blízkosti startu / near the start area 

 

Způsob ražení / Punching system:  SportIdent 

 

Časový limit / Time limit:   30 min   

 

Mapa / Map: 1:2000 E 2,5m; dle ISSOM 2007, rozměr  160x170mm; není vodovzdorně upravena / it 

is not waterproof, size 160x170mm   

 

Terén:  Městský park s množstvím detailů, není povolena obuv s hřeby! 

Terrain:         town park with a lot of details, shoes with spikes are forbiden! 

 

WC:   pouze omezená kapacita / limited capacity only 

 

Mytí / washing possibility:  pouze v místech ubytování/ at the accommodation places only 

 

Šatny / Changing rooms:  pouze v místech ubytování/ at the accommodation places only 

  
Výsledky:  Budou zveřejněny po závodě v centru a na www.ok-bor.cz/bohemia. 

Results:          The results will be published in the event centre, as well as on www.ok-bor.cz/bohemia. 

 

Vyhlášení vítězů:   všechny kategorie, současně s vyhlášením vítězů E2 v centru   

Prize giving ceremony:  all classes, together with prize giving ceremony of E2 from 08.00 pm in 

the event centre   
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