VELKA CENA BRČÁLU
sportovně-zábavný MTBO mikrosprint na sobotní podvečer
Vlastivědný úvod:
Radvanecký rybník leží na horním toku Dobranovského potoka mezi Radvancem a Sloupem. Má rozlohu
8,67 ha, jeho břehy jsou z větší části zalesněné a na severu na ně navazuje poměrně velké rašeliniště. Na
protější jižní straně je mohutná hráz s výtokem, procházejícím širokým uměle vyzděným tunelem. Kdysi zde
stávala pila, podle níž se rybník nazýval "Bretteich". V roce 1905 bylo na jihovýchodním břehu rybníka
zřízeno koupaliště s písečnou pláží, byla zde také půjčovna loděk a plavecká škola. V meziválečném období
se rybník nazýval Vlaštovčí jezero (Schwalbensee) podle velkého množství hnízdících břehulí,
označovaných v němčině jako "břehové vlaštovky" (Uferschwalbe).
V prostoru rašeliniště na severním břehu byl před časem zřízen Lužickým horským spolkem -LHStzv. Radvanecky Swamptrejl, MTB-singlík, který se na sobotní podvečer stane místem technicky zábavného
poježdění s mapou :)

PROPOZICE ZÁVODU
Kategorie:

M - Muži a W- Ženy, samostatné hodnocení, stejná trať.
Závodu se mohou zúčastnit všichni účastníci pohárového závodu, závodníci jedou se
stejným SI-čipem s jakým absolvovali Middle.

Ceny:

Vítěz v každé kategorii získává nehynoucí prestiž a láhev něčeho zeleného na večírek.
Dále budou vyhodnoceni další dva závodníci v pořadí vybraní podle zatím neznámého klíče.

Trať:

Technická singltreková siť namotaná v rašelinovém pralese – Swamptrejl. Trasa je
bohužel poněkud znehodnocena letošním suchým létem – pěšiny jsou nezvykle suché :(
Předpokládá se základní technická dovednost v jizdě na biku členitým a hravým terénem
a základní plavecké schopnosti.
Je zakázáno fikání, ne z důvodu ochrany přírody ale vašeho zdraví (prales, kopřivy, trní,
rašeliniště, hadi...)

Mapa:

Swamptrejl 1:5000, E1m. Formát A4, není vodo- a ani bahnovzdorně upravena!

Parametry:

délka ideálním postupem 2,32 km (ani se nedoporučuje jezdit jinudy než ideálním postupem)
převýšení 12,5m, závodníci na fullech 13m. ověřeno z GPS :)

Start:

Start je na západním břehu jezera. 00 = 17:00h
Cesta na start: Z brány kempu doprava, na první křižovatce zase doprava,
vzdálenost na start 500m
Startuje se na krabičku v intervalu 30 vteřin. Startuje se systémem kdo dřív příjde…
Cíl je v kempu. Krabičky jsou kontaktní!

Přihlášky:

Registrace není nutná, jedete se stejným čipem jako middlu. Dostavíte se na start,
zakoupíte mapu a jedete.

Startovné:

Individuální startovné 30,- Kč/osobu,
nebo hromadné startovné 100,- Kč/4osoby (kvůli vracení pětikorun :)

Fairplay:

Předpokládáme že závod absolvujete na první dobrou, tedy žádné nekalé tréninkové a
opakované pokusy, žádné zakázané technologické pomůcky, žádní domestikové
a bahenní špióni.
Kontrolovat to nebudeme, jde především o zábavu :)

