
DUŠI�KOVÝ ZÁVOD 2008  
aneb po stopách knihy CODEX GIGAS            

 
Datum:  8.11.2008 
Po�adatel:  SK Chrast (CHT) 
Kategorie:  I. – cca 18 km  mapa A,B 
   II. – cca 12 km mapa A,B 
   III. – cca 8 km  mapa A,B 
   IV. – cca 4 km mapa B 
Shromaždišt�: Hospoda U Hamouna (sál hostince), Podlažice 
 
Pozor!!! Hostinec je situován u siln� frekventované silnice. 
 
Prezentace:   10:00 – 11:00 na shromaždišti 
Vklady:   startovné 30 K�, Guláš 50 K� (pouze když si objednáte p�edem) 
Start:   hromadný 00 = 12:00 
Cíl:   v hostinci pro všechny kategorie 
P�ihlášky:  do 1.11.2008, na email: kubanm@seznam.cz  
   v krajní nouzi mobil 605 825 449 

p�ihlášky ve formátu: reg. �íslo (ro�ník u nereg.), kategorie, p�íjmení 
a jméno, guláš (ano/ne), oddíl 
Závodníci CHT mají možnost p�ihlásit se p�es p�ihlašovací systém 
jako na ostatní závody! 

Stavba tratí:  Pepa Vítek 
 

S p�ihlašováním neváhejte a dodržujte výše uvedený termín, nebo� je t�eba p�ipravit 
dostate�ný po�et map. P�i p�ihlášení na míst� riskujete, že se na vás mapa nedostane..   
 
Mapa:   mapa A: NA LÁNECH 1:15 000 
   mapa B: HORECKÝ RYBNÍK 1:10 000 
   Mapy jsou vodovzdorn� upraveny. 
 
Na map� B jsou v severní �ásti n�které symboly siln� zmenšené. 
 
Zp�sob ražení:  mechanické, klasické papírové pr�kazky 
Sb�rka:  Pro všechny kategorie – místo vzniku ob�í knihy CODEX GIGAS – ve 
   st�edov�ku jako jeden z div� sv�ta. 
   Více: http://cs.wikipedia.org/wiki/Kodex_Gigas 
Zakázané prostory:  zahrady, sady, soukromé pozemky 
Ob�erstvení:   v hostinci U Hamouna (pivo,limo,ostatní nápoje,základní sortiment pochutin a 
sušenek, možno objednat guláš (p�edpokládaná cena 50 K�) - uve�te též v p�ihlášce (bude se zamlouvat jen 
objednaný po�et porcí, tedy pokud budete s objednávkou váhat a vznesete požadavek až v míst� závodu, nemusí 
vám být vyhov�no)  
 
Po skon�ení závodu následuje spole�né posezení až do ve�erních p�ípadn� no�ních hodin a ve�er je pojat jako 
d�stojné zakon�ení závodní sezóny 2008. Možná bude i trochu kultury, p�ipravujte, vymýšlejte vlastní iniciativa 
každého ú�astníka bude velice vítaná.... K tanci a poslechu zahraje reprodukovaná hudba (CD, MP3, kazety), k 
dispozici je též mikrofon. O�ekáváme aktivní p�ístup každého ú�astníka ke kulturnímu programu a zasazení se o 
jeho realizaci. Vezm�te s sebou dostatek dobré nálady, hodn� nápad� a p�ípadn� i n�jaký hudební nástroj....  
 
Informace: http://www.obchrast.com 


