
 

Datum / Date: 26.7.2013 od 16.00 hod / since 04.00 pm – pivní štafety / beer relay 

 

Druh závodu / Type of the event: 

3členné pivní štafety pro starší 18 let, jedna společná kategorie pro muže i ženy, max. počet štafet 64. 

3member relay beer for over 18 years and older, one common category for both men and women, the 

maximum number of teams is 64. 

 

Centrum, start, cíl / Event centre, start, finish: 

Cykloareál na V okraji města Nový Bor, viz mapka města v pokynech (N 50° 45.4466', E 14° 33.6781'), 

5 minut pěšky z náměstí Míru (bude značeno). 

Eastern part of the city Nový Bor, see the map on the covering (N 50° 45.4466', E 14° 33.6781') –             

5 minutes walk from the town square (it will be marked). 

 

Systém štafet / Relay system: 

Vyřazovací systém – účast v 1. kole max. 64 štafet, ve 2. kole max. 32 štafet, ve 3. kole max. 16 štafet, 

ve 4. kole max. 8 štafet, ve finále max. 4 štafety. Před vyběhnutím každý člen štafety vypije jedno pivo 

– 0,5l. Ve finále pije každý tým celkem 4 piva. 

Elimination system – participation in the 1st round 64 teams max., in the 2nd qualify 32 teams max., in 

the 3rd qualify 16 teams max., in the 4th qualify 8 teams max., in the final 4 teams max. Before 

running each member of the team has to drink one glass of beer 0,5 l. In the final each team has to 

drink a total of 4 beers.   

 

Přihlášky / Entries:   
V informačním centru u cíle E1, E2 a E3 nejpozději 26.7.2013 do 12.00 hod. Nutno nahlásit název 

štafety a uhradit startovné. 

In the finish area E1-E3 (info centre) – the dead line is on 26.7.2013, 12:00 am. It is necessary to fill in 

the name of the team and pay the entry fee. 

 

Startovné / Entry fee:   

150 Kč/štafetu, platba s přihláškou – 150 CZK/team, payment in cash. 

 

Startovní čísla / Start numbers: 

Obdrží každá štafeta při přihlášení / Each team gets their start numbers at check-in. 

 

Start: 

Hromadný start prvních úseků v 16.00 hod / mass start for the first leg at 04.00 pm. 
  

Způsob ražení / Punching system: 

kleštěmi do políček na mapě / punch into the columns on the map. 
 

Mapa / Map: 

Beer relay -1:2500 E2,5m; ISOM 2000; stav léto 2013; inkoustový tisk / summer 2013; ink print 
                       
Popisy kontrol / The control descriptions: 

pouze kódy kontrol na mapě / only the code numbers will be on the map. 
 

Terén / Terrain: 

Orientačně jednodušší bez většího převýšení / simple for orienteering, without big climbing. 
 

WC: 

pouze omezená kapacita / limited capacity only 

 

Mytí / washing possibility: 

pouze v místech ubytování / at the accommodation places only 

 

Vyhlášení vítězů / Prize giving ceremony: 

ihned po ukončení závodu v cíli / immediately after a final lap at the finish area   


