
Místo konání: Kemp u koupaliště - Hejnice (okres Frýdlant v 

Čechách) 

 

Datum: 26. - 27. 6. 2015 

 
Kategorie: 

MIX - dvojice muž a žena 
MM - dvojice muži 

ŽŽ – dvojice ženy 
A-MIX - akademici dvojice muž a žena 

A-MM - akademici dvojice muži 
A-ŽŽ – akademici dvojice ženy 

OPEN – survivaloví začatečníci 
 

Harmonogram závodu: 
prezentace závodníků: 26.6. od 16:00 do 21:00 

výklad tratě: 21:00 - 21:30 
páteční noční etapa (2-4 hodiny) - start etapy: 22:00 intervalově 

sobotní denní etapa (limit 8 hodin) - hromadný start v 9:00 cíl v 17:00 

Vyhlášení výsledků: 18:00 
After párty: 18:30 - ??:?? 

 
Disciplíny: 

MTBO, lezení, orientační běh, in-line brusle, lanové centrum, noční MTBO, 
noční in-line, noční běh, plavání, kajak, střelba z praku, jízda na 

koloběžkách, slackline a další .-) 
 

Povinné vybavení:  
horské kolo, přilba, sedák, 1x 1m odsedka(tzn. plochá sešitá smyčka), 1x 

horolezecká karabina se zámkem, jistidlo/slaňovací brzda, kolečkové 
brusle, základní lékárnička, přední bílé světlo, zadní červené světlo, 

čelovka 
Zakázané vybavení: Plavecké pomůcky, vlastní pádla, hole na kolečkové 

brusle, GPS, jiné mapy než dodané pořadatelem 

Doporučené vybavení: lezečky, boty na běh, mapník, sada na opravu kola, 
plavky... 

 
Mapy: Každá dvojice obdrží jednu mapu na noční a denní etapu. Ostatní 

mapy dostanou případně závodníci u startu jednotlivých disciplín. 
 

Hodnocení závodu: 
V první fázi se hodnotí počet splněných pilířů, následně dosažený počet 

bodů a při shodě rozhoduje výsledný čas. V každém pilíři je určitý počet 
disciplín, které jsou bodově ohodnoceny a je určen minimální počet bodů 

pro splnění pilíře. Více o pilířích se dozvíte tištěných propozicích, které 
rozešleme závodníkům emailem do 20. 6. 2015 

Každé stanoviště se v daný čas uzavírá, tzn., že po tomto čase již není 
možné absolvovat disciplínu. Kritériem je příjezd na danou disciplínu.  

http://www.mapy.cz/s/ipOK
http://www.mapy.cz/s/ipOK


Na stanovištích nejsou žádné stopčasy, je nutné počítat s kumulací 

závodníků.  
Při překročení limitu v cíli se za každou započatou minutu odečítá 0,5 

bodu. 

 
Ubytování: 

Ubytování bude v kempu v chatkách nebo ve vlastních stanech. Chatky je 
nutné rezerovat dopředu na emailové adrese 

libereckysurvival@gmail.com. Během závodu nabízíme službu hlídání dětí. 
Prosíme o nahlášení předem. 

 
Příhlášky: 

Na našich stránkách je možné se registrovat do 21. 6. 2015 (online 
přihlášky), po tomto datu je možné se přihlásit pouze po osobní domluvě s 

Tomášem Klemtem (725 561 607). 
 

Startovné: 
Startovné pro jednoho závodníka zaplacené v termínu činí 650 Kč. (cena 

pro člena ČAES, nebo akademika). Startovné za tým posílejte vždy jednou 

platbou na číslo účtu 2400196363/2010 jako variabilní symbol uveďte 
číslo vašeho kontaktního telefonu a do poznámky napište název týmu. 

Členem ČAES se můžete. Od 21.6. je startovné pro všechny 800Kč/osobu. 
 


