Praha-liška
Datum konání :
Pořadatel
:

stříbrná sobota = 9. prosince 2017 (24.ročník)
Radioklub OK1KYP: Lucka + Markéta + Pája

Pásmo

144 MHz
7 vysílačů: 5x pomalá kontrola + 1x rychlá + maják

:

Pomalá 1-5: 144,50 MHz, klasický 5 minutový cyklus
Rychlá 4:
145,24 MHZ, pohyblivá kontrola v oblasti Staroměstského
náměstí, snížený výkon, minutové cykly (1 minutu vysílá, 1 minutu mlčí)
Maják:
144,85 MHz, nerazí se (!), pouze navádí k cíli
(NE všechny kontroly musejí být slyšitelné po celé Praze, nicméně pokud
uslyšíte, že některá přestala vysílat, prosím volejte Páju!!!)
Závodní prostor:
Ražení
:

území hl. m. Prahy
kleštěmi do vlastní (!) průkazky – v případě krádeže kleští se na místě vyfoťte
(pokud bude vysílač umístěný na balkoně, bude u něj lampionek ale kleště
s velkým lampionem hledejte dole v úrovni přízemí)

Pravidla

:

libovolné pořadí kontrol, používejte pouze MHD a vlastní nohy
prosíme vás o fair play (neraďte si, kde kontroly jsou, nepoužívejte auta)

Hodnocení

:

rozhoduje počet oražených kontrol a čas

Časový rozvrh :

start v 10:00 h na libovolném místě v Praze
vysílače končí vysílání v 16:00 hod.
maják končí vysílání v 17:00 hod (limit 7 hodin)

Cíl

:

utajený – maják vás k němu dovede, v případě nouze volejte Páju
na místě vás bude čekat teplé občerstvení, nezapomeňte si vzít hotovost

Další informace:

pokud máte dotaz před závodem, ptejte se na srutova.pavla@gmail.com

Záchrana

:

záchranná telefoní čísla pro zbloudilce (jen v případě nouze)
Pája
608220024
Lucka
724866516
Markéta
608918353

Startovné

:

dobrovolné v cíli – přispějte nám prosím nějakou tou korunkou na pronájem
+ pod stromeček přineste drobný dáreček (zabalený a neadresovaný)

Vyhlášení

:

po ukončení závodu (17:00) vyhlášení výsledků pod střechou u stromečku
pro nejlepší diplom a volba vánočního dárečku

Rada pro závod :

čekejte i nečekané, my také nevíme co čekat 😉
(a Marcelu letos nevolejte, ta ví ještě míň než my)

V Praze dne

1.12.2017

Lucka, Markéta, Pája

