
 Pozvánka na 9.ročník závodu KZL KOPŘIVNICE-

 BESKYDSKÝ POHÁR – trojboj.

Z důvodu STÁLEHO zhoršeného startu/vzrostlé stromky/ na Velkém 
Javorníků  rozhodli pořadatelé o OPĚTOVNÉM přemístění na kopec 
Javorový u Třince.   Tondovi se i přes velké úsilí nepodařilo 
dojednat vykácení stromků na  V.Javorníku tak, abychom mohli 
bezpečně startovat. Zamrzlo to na stavebním úřadu Frenštát a 
čeká se na doplnění do územního plánu.

Termín  25.5.2012 sobota    Za předpokladu severního nebo 
severovýchodního proudění.

Termín bude potvrzen – aktualizován na Karlovych www.stránkách. 
http://www.hanggliding.cz/

DISCIPLÍNA 1. Výstup na Javorový  -po modré 5 km
                                                   start Hospoda u Háby N 49 38.795´    
                                                                                                      E 018 37.841´

2. Let na křídle Javorový za Komorní Lhotku 
9 km
Travnatá louka                   N 49 st39´ 22.177“
                                           E 018 st30 ´49.403“
3. Jízda na kole za Komorní Lhotkou--cíl 
Hospůdka Gutská Bašta  N 49 st 38´56.883“
                                         E 18     35´49.970“ 

Jelikož hospoda U Háby vyhořela  /doposud nebyl 
provoz obnoven/proběhne občerstvení a vyhlášení 
vítězů v hospodě  Gutská  Bašta.

Disciplína je srovnatelná s původní Javorník Kacabaja
První 3 místa budou odměněna  tradičními originálně malovanými poháry

Každý závodník startuje na vlastní riziko a nebezpečí.

Měří se celkový dosažený čas   START -  CÍL 

Přihlášky u Kocoše na tel.602756017 ,spediko@seznam.cz,

Rozhodčí  bude upřesněn na startu   .Tel čísla svozu budou upřesněna na startu.

http://www.hanggliding.cz/


Organizátor zabezpečí vývoz křídel na start a odvoz kol do cíle letu
Při nedokončení všech třech disciplín bude závod zrušen. /aspoň jedním závodníkem/
Připomínky  k propozicím za poplatek 100 Kč u Kočoše.

P R O P O Z I C E    S O U T Ě Ž E   o   Pohár   KZL

                 Sraz závodníků v 10 hod   Hospoda u Hábů
                 Vývoz křídel a postavení křídel, /položení na zem/
                 Sjetí do prostoru startu              

S T A R T   závodu v 13 hodin  

-        jakoukoliv cestou výstup na Javorový

 -     dokončení postavení křídla, start ze sjezdovky ze země , pořadí  na 
startu v případě tlačenice  bude dle pořadí výstupu 

-  let za Komorní Lhotku, přinesení rozloženého křídla k Avii 
do prostoru  startu  kola -cyklisty, Nutno přetnout cílovou 
pásku/polní cesta oddělující pole od louky/

- jízda na kole jakoukoli cestou zpět do prostoru cíle-startu 
Hospoda u Háby/Gůtská hospoda/

-        návrat pro křídla

          18,30  hodin    vyhlášení vítězů předání poháru za první tři místa 

          Dále posezení   s občerstvením v místní hospodě na křižovatce pod 
lanovkou..



          Možnost přespáni v autech/pod širákem/ na parkovišti za hospodou 
nebo v místních penzionech.

STARTOVNÍ    LISTINA  TROJBOJ  25.5.201 

                                    Křídlo                           Podpis

1, …………………                  ……………….      ……………………..

2,   ………………..                ………………..     ………………………  
                         
3,   ……………….                  ………………..      ………………………

4, ………………………………………………………………………..

5, …………………………………………………………………………

6, ………………………………………………………………………… 

7, …………………………………………………………………………

8,………………………………………………………………………….

9, …………………………………………………………………………

10, ……………………………………………………………………….

11,……………………………………………………………………….

12,………………………………………………………………………..

13, ………………………………………………………………………

14, ……………………………………………………………………… 





P O Ř A D Í    V    C Í L I

Jméno čas       stav
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