
Datum: sobota 9. 1. 2021

Centrum závodu

Typ závodu:

Kategorie:

Prostor závodu:

Mapa: Ob 1:4000, stav srpen 2020

Organizace závodu

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky:

 

 

sobota 9. 1. 2021

Centrum závodu: stará vodárna Rychnov n. Kn., 

Typ závodu: noční sprint, světla p

Kategorie: L (cca 3 km), M (cca 1,5 km)

Prostor závodu: vilová zástavba, sady

Ob 1:4000, stav srpen 2020

Organizace závodu: 

Přihlášky: přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

1. kolo RNL 2021
sobota 9. 1. 2021 

stará vodárna Rychnov n. Kn., 

noční sprint, světla p

L (cca 3 km), M (cca 1,5 km)

vilová zástavba, sady

Ob 1:4000, stav srpen 2020

 Vzhledem k 
podobě. Závodník si vyzved
START mapu a průkazku
časem vhodí do roury s
Neshlukujte se.

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

1. kolo RNL 2021

stará vodárna Rychnov n. Kn., 

noční sprint, světla povolena a doporučena

L (cca 3 km), M (cca 1,5 km) 

vilová zástavba, sady (doporučujeme ne zcela hladkou obuv)

Ob 1:4000, stav srpen 2020 

 platným opatřením bude
podobě. Závodník si vyzved

mapu a průkazku
časem vhodí do roury s 
Neshlukujte se. 

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

1. kolo RNL 2021

stará vodárna Rychnov n. Kn., 50.1695789N, 16.2811117E

ovolena a doporučena 

ručujeme ne zcela hladkou obuv)

opatřením bude
podobě. Závodník si vyzvedne v době 

mapu a průkazku, absolvuje trať a podepsanou průkazku s
 nápisem CÍL. 

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk

 

1. kolo RNL 2021

50.1695789N, 16.2811117E

 

ručujeme ne zcela hladkou obuv)

opatřením bude závod opět 
době mezi 17:30 a 19:00 

, absolvuje trať a podepsanou průkazku s
CÍL. Umístění startu je na mapce níže. 

přes přihláškový systém na webu RNL nebo srk-ob.cz 

1. kolo RNL 2021 

50.1695789N, 16.2811117E 

ručujeme ne zcela hladkou obuv), sportovní areál

opět probíhat v 
mezi 17:30 a 19:00 v rouře 

, absolvuje trať a podepsanou průkazku s
Umístění startu je na mapce níže. 

, sportovní areál

 bezkontaktní 
rouře s označením 

, absolvuje trať a podepsanou průkazku s výsledným 
Umístění startu je na mapce níže. 

, sportovní areál 

bezkontaktní 
označením 

výsledným 


