VYSOČANSKÁ SMYČKA 2012
Datum konání: sobota 11.8.2012
Prezentace účastníků: 12:00 – 12:50 hod. před hostincem U Klemsů - Housko
Start: 13:00 hod
Trasa: dle zveřejněné mapy, jeden okruh = cca 2,8 km.
Podmínka startu: vyplněná a podepsaná přihláška (možno stáhnout z webu nebo
bude k dispozici na startu). Osoby do 15 let podepisuje zákonný zástupce. Zaplacení
startovného ve výši 25 Kč.
Bezpečnost: jede se za plného provozu, každý jede na vlastní riziko. Nezávodíme,
takže zbytečně neblbněte, o nic nejde. Přilba by měla být samozřejmostí.
Občerstvení, servis: svině jsme pobili klobásky budů, pivo-limo individuálně
v hospodě. Pro diváky i startující připraveno posezení na venkovní zahrádce
s reprodukovanou hudbou.
V případě nepříznivého počasí se uvidí. Operativní info v den akce na čísle
734 331 846
Apel pořadatelů: akci připravujeme především pro zábavu svoji a vaši. Kdo chce
závodit a trhat rekordy, ať závodí, i to k tomu patří. Nedělejte nám však z našich
slečen sčítaček neomylné roboty. Na čipovou techniku nemáme peníze (25 Kč
startovné) a pokud bude mít někdo pocit, že mu nebyl připsán okruh, tak mu jej rádi
připíšeme. Kdo bude šulit, šulí jenom sám sebe, nám je to jedno 
Snažte se prosím přijít na start včas, tj. nejpozději ve 12:50, ať nemusíme kvůli
opozdilcům posunovat start.
Pravidla:
- Každý účastník obdrží číslo, které prosíme po akci vrátit.
- Účastníkovi se započítávají ujetá kola. Minimální počet kol 1 = 2,8 km, maximální
36 = 100km. Kdo se chce přít, že je jedno kolo 2,85 nebo 2,853km, rádi mu
vyhovíme a připíšeme kolo navíc. Okruh je opakovaně měřen GPS a je to určitě
přesnější než vaše cyklocomputery 
- Počítání kol končí v 19:00 hod.
- Pořadí bude vyhodnoceno dle počtu ujetých kol, nejede se na čas. Každý
účastník obdrží symbolicky diplom se jménem a počtem ujetých kol. Nekoná se
žádné vyhlášení vítězů ani předávání cen.
- Zastávky a přestávky na občerstvení či odpočinek povoleny dle libosti
- Jakékoliv zkracování trasy přes louku, kolem areálu bývalého LDP a podobně
znamená diskvalifikaci a ostudu po celé dědině . Po trase se bude pohybovat
tajný agent, který bude sledovat, jestli někdo nešulí. Při sjetí z trasy za účelem
návštěvy domova, hospody, milenky atd. je nutno opět navázat v bodě, na
kterém bylo sjeto z trasy.
- Nezávodíme, nejde o život ani o prachy, startovat může úplně každý i
netrénovaný jedinec
- Alternativní nemotorová vozidla (koloběžka, sedmimílové boty, skákací boty
apod..) povolen.
- V minulých ročnících jsme zaznamenali pokusy o vybudování podzemní zkratky,
použití teleportů, cestování v čase atd. Tyto metody jsou nepřípustné a
znamenají okamžitou diskvalifikaci.
- Dotazy na tel. 734 331 846 nebo vysmycka@gmail.com

