První českoněmecký přeshraniční
skirogaining
16. ledna 2010
Nové Město v Krušných horách
Ve stejném prostoru, ve kterém proběhlo Mistrovství České republiky a Německa v rogainingu,
budeme v případě příznivých sněhových podmínek pořádat další extrémní závod – šestihodinový skirogaining. Stejně jako při letním pěším rogainingu si délku absolvované trasy volí každý
sám, závodu se tedy mohou zúčastnit i osoby netrénované. Stačí obejít pár kontrol, vrátit se do
cíle ve stanoveném časovém limitu, a budete se moci svým přátelům pochlubit umístěním ve
vrcholné skirogainingové soutěži :-)

Soutěžit budou opět dvou až pětičlenné týmy, které dvě hodiny
před startem dostanou podrobnou mapu Loučenské pahorkatiny se všemi stopami, které jsou během zimy standardně (i nestandardně) najížděny. Svezete se jak po rolbou upravených magistrálách, vhodných pro klasiky i bruslaře (silná oranžová čára):

I po cestách určených pouze pro klasickou techniku (silná přerušovaná oranžová čára):

Užijete si též stop vyjetých turisty (slabá čárkovaná oranžová čára):

Popřípadě produpaných pouze pořadateli či vůbec (oranžově
tečkovaná čára):

Základní informace o závodě
Pořádající oddíly:

Krušnohorský rogainingový klub Litvínov & USV TU Dresden

Datum:

16. ledna 2010

Centrum:

Lyžařský stadion Nové Město v Krušných horách, okres Teplice

Druh závodu:

Skirogaining na 6 hodin s hromadným startem (So 10:00 – So 16:00)

Závodní prostor:

Bude se závodit po obou stranách česko-německé hranice po stopách různé
kvality (rolbou upravené super stopy, ale i „hančovačky“).

Mapa:

Speciálka pro skirogaining, měřítko 1:50 000, e=10 m,
stav 05/2009, stopy stav leden 2010

Systém ražení:

Elektronický SI (Sport-Ident). Každý člen týmu musí mít svůj vlastní SI čip, můžete si je zapůjčit od pořadatele na prezentaci.

Kategorie:

MO, WO, XO, MV, WV, XV, MJ, WJ, XJ
Tým tvoří 2–5 závodníků.
M – tým tvoří výhradně muži, W – výhradně ženy, X – v týmu je alespoň jeden
muž a alespoň 1 žena;
O – open – bez rozdílu věku; V – veteránská kategorie, všichni členové týmu ve
věku 40 let a starší;
J – juniorská kategorie, všichni členové týmu ve věku 20 let a mladší.

Přihlášky:

Řádný termín: do úterý 5. 1. 2010 (24:00 hod.)
Po termínu: od středy 6. 1. 2009 až do skončení prezentace (omezeně jen dle
možností pořadatele)
Pro přihlášení využijte:
On-line přihláškový systém na webu závodu:
http://skirogaining.tojnar.cz/entries/
nebo na e-mail: krk@rogaining.cz

Startovné,
ubytování
a další informace:

na webu: http://skirogaining.tojnar.cz/
na mailu: krk@rogaining.cz
na telefonu: +420 739 548 142

Na tento projekt jsme požádali o podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj, fond malých projektů Programu Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou
a Svobodným státem Sasko 2007–2013.

