
Fergunna Race 
 
 

8hodinový cyklistický orientační závod dvojic 

v Krušných horách 
 

 

20.5.2023 (sobota)  - 5.ročník            
 

Start: od 9:00 hrad Doubravka 

Prezentace: 07:00 – 08:45 na hradě Doubravka 

Rozprava : 08:45 ! ! ! 

Startovné: platba na účet 600,-Kč (za dvojici) nejpozději do 19.5.2023,  

                  na startu 800,-Kč, při neúčasti se startovné nevrací                                    

Kategorie dvojic:  M muži součet věků do 89 let           MV muži součet věků 90+              

                             Z ženy součet věků do 89 let           ZV ženy součet věků 90+                    

                             S smíšená součet věků do 89 let    SV smíšená součet věků 90+ 

                             RD12 rodič + dítě do 12 let              RD18 rodič + dítě do 18 let 

                             E – elektrokola, jedna společná kategorie 

      minimální věk závodníka – 18 let (mimo kat. RD) 
                                          

Registrace on-line: www.sportt.cz do 17.5.2023, pak již v den závodu  

Pravidla: Cílem je získat co největší počet bodů, kterými jsou kontroly ohodnoceny. Itinerář kontrol a 

mapu s kontrolami, včetně bodového ohodnocením dostane každá dvojice po startu.  

Kontrola průchodu kontrolními body je sledována pomocí systému GPS Tracking – umožní sledovat závod 

v reálném čase závodníkům, pořadatelům i divákům. Více na https://cs.follow.me.cz/ 

O pořadí rozhoduje počet získaných bodů. Při stejném počtu bodů rozhoduje lepší čas. Pořadí kontrol, 

včetně trasy je na rozhodnutí každé dvojice.  

Penalizace:  Při dojezdu po časovém limitu, jsou za každou započatou 1 minutu odečteny 2 body.  

                    Po dojezdu více jak 60 minut po časovém limitu je dvojice diskvalifikována. 
 

GPS Tracking – zajišťuje online sledování pohybu dvojic a průchodů kontrolami.  

                  Více na https://cs.follow.me.cz/ 

Je zakázáno používat jakékoliv jiné dopravní prostředky (mimo vlastního kola), nebo i jinou podporu 

mobility od třetích osob, které se závodu neúčastní. 
 

Povinné vybavení: cyklistická helma, mobilní telefon 

Vyhlášení: po závodě cca v 18:00 na nádvoří hradu Doubravka 

Ceny: pro všechny umístěné diplomy, medaile, případně věcné ceny 

Zázemí pro závodníky: možnost přijet v pátek 19.5.2023 od 18:00. Přespat lze v budově hradu. 

Nutný spacák a karimatka! K dispozici WC i sprcha a večeře. 

- přespání na hradě s večeří a snídaní + 100Kč/osobu  

- přespání v samostatném pokoji s vlastním soc. zařízením, ře a snídaně 300 Kč na osobu, nutno 

rezervovat mailem na richtermar@seznam.cz ) 

Pro každého účastníka bude připraveno po návratu občerstvení a 2 kupony na vybraný nápoj dle nabídky. 
Vzhledem k zákazu vjezdu NEPOČÍTAT s parkováním přímo na Doubravce. Autem vyvézt věci a pak nechat auto na 

parkovišti u hotelu Panorama, ul. U Panoramy 2959. 

 

Pořadatel: oddíl SPONA Teplice při AVZO TSČ ČR Teplice hrad Doubravka p.s.  

                  Doubravka č. p. 104; 41504 Teplice 4; IČO: 66090806; 

 

Kontaktní osoby: Martin Richter – tel.: 606 113 733; e-mail: richtermar@seznam.cz  

                             Pavel Majer – tel.: 605 422 521; e-mail: 605majer@seznam.cz          
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