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Bulletin Zero 
 

Hlavní program 
 

E1 7.8. sprint Špindl - město start 10:00 

E2 8.8. krátká Dívčí lávky  start 10:00 

E3 9.8. 
downhill 
klasika 

Hromovka Lanovkou na start 10:00 

E4 10.8. krátká Přední planina Lanovkou na start 10:00 

E5 11.8. klasika Svatý Petr start 10:00 

 
Doprovodný program + kultura 

 
7.8.  NOB krátká, Špindl 21:30   

8.8.     diskotéka 

9.8.       

10.8.  tradiční štafety, Svaťák 16:00 koncert 

 
 
 

http://www.o-adventure.cz 
 
 
 



 
 
Terén: Horský, 700-1200 m.n.m., kopce, čistý, velmi dobře průbežný les bez 
podrostu, jen místy s borůvčím. Vyskytují se tu pramenné oblasti, potoky, místy 
skály a kameny, kamenná moře, řídká síť komunikací, sjezdovky.  
 
Centrum: SkiAreál Svatý Petr 
 
Parkování: na centrálních parkovištích, cena 80-150/den. Případně zdarma u 
Vašeho ubytovacího zařízení. Vjezd do centra závodu je povolen pouze ubytovaným 
v hotelu Lenka. 
 
Ubytování: pořadatel nabízí ubytování v hotelu Lenka (v centru závodu), kapacita 
cca 80 lůžek, cena 400 CZK/noc. Kemp nebudeme zřizovat, není kde :(. Ve 
Špindlerově Mlýně je každý dům pension nebo hotel, možností, kde se ubytovat, je 
spousta. Jen neváhejte s rezervací, na podzim 2018 je již sezóna 2019 z 90% 
obsazena! 
 
Kategorie:  D 10;12;14;16;18;21A,B,C; 35A,B; 45A,B; 55A,B; 65A,B; 75 
   H 10;12;14;16;18;21A,B,C; 35A,B; 45A,B; 55A,B; 65A,B; 75 
   HDR – rodiče s dětmi, bez fáborků 
   P – příchozí, orientačně jednoduchá trať 
   T – tréninková trať. Těžko na cvičišti, lehko na bojišti – trénink má  

      stát za to. A to bude! 
 
Přihlášky: přes ORIS od prosince 2018, vyjímečně na predseda@o-adventure.cz 
 
Startovné: 
     do 30.4.2019 do 30.6.2019 do 31.7.2019 
HDR, HD10-HD14, HD65,75     500 CZK      600 CZK      700 CZK 
HD16-HD55       800 CZK     1000 CZK    1200 CZK 
P,T            250 CZK         250 CZK      250 CZK 
startovné na jednu etapu = 1/5 z celkové ceny. 
 
Ražení: SPORTIdent, nebudeme používat SIAir. 
Kategorie P a T nic nerazí, dostanou na startu pouze mapu. Razit čipem samozřejmě 
mohou a bude jim čip v centru vyčten, ale ve výsledcích se tyto kategorie neobjeví. 
 
Výsledky: formou žebříčku, je možné jednu etapu vynechat/disknout a stále mít 
šanci na vítězství. Kategoriím P a T nebudou  celkové výsledky nijak zpracovávány. 
 
Školka: ano, po všechny dny po dobu závodu. 
 
 
 
 

Rozpis závodu bude připraven v prosinci 2018 


