
POKYNY pro účastníky RUSKÉ RULETY 2012
11. ročník

pátek 22. – sobota 23.6.2012

Zbývá pár dní do zahájení 11. ročníku RUSKÉ RULETY a všichni jistě netrpělivě čekáte, 
jaké to bude letos? Věříme, že jsme pro Vás připravili kvalitní zážitek, neboť jsme se pokusili 
o určitou změnu ve smyslu „MÉNĚ SILNICE, VÍCE ORIENTACE“. I z tohoto důvodu jsme 
pro  Vás  provedli  domapování  některých  území,  notoricky  známých  jako  bermudské 
trojúhelníky pod Bezdězem.  S GPSkou jsme  projezdili  okolí  některých  kontrol,  abyste  se 
netrápili  při  dohledávkách,  ale  samozřejmě  stoprocentní  to  nikdy  nebude.  Kartografové 
z firmy Žaket (náš tradiční sponzor) pak vše dokreslili do finální mapové verze, na které letos 
pojedete.

Centrum: Stejně jako v předešlých ročnících se sejdeme na farmě Ptýrov mezi obcemi Branka 
a  Ptýrov u Bakova nad Jizerou.  Značení  příjezdu bude od Bakova nad Jizerou,  Bělé  pod 
Bezdězem a Mnichova Hradiště.
GPS: 50°30'29.632"N, 14°56'47.888"E, http://www.farmaptyrov.cz/

Časový harmonogram:

Pátek 22.6.2012 (pro Meresjevy)
- prezentace Meresjev 20.00 – 21.30 hod.
- výklad trati 22.00 – 22.15 hod.
- start 1. vlny Meresjevů ve 23.00 hod.

Sobota 23.6.2012 (pro Maximy, Mrazíky a Malčiky)
- prezentace ostatní 8.00 – 9.30 hod.
- výklad trati 9.45 – 10.00 hod.
- start 1. vlny Maxim, Málčik, Mrazík od 10.30 hod.
- start 1. vlny Meresjev od cca 10.45 hod.
- do 18 hod. předpokládaný příjezd poslední dvojice, následně co nejdříve vyhlásíme, jak 

jste si počínali.

Prezentace: Prezentace v centru je pro Meresjevy v pátek 22.6., pro ostatní kategorie v sobotu 
23.6. (viz časový harmonogram níže). Při prezentaci dvojice obdrží mapu se zakreslenými 
kontrolami. Pokud bude mít někdo zájem o druhou mapu, stejně jako v předešlých ročnících 
si jí může zakoupit za poplatek 50,- Kč u prezentace.  Upozorňujeme na změnu v systému 
označování  průjezdu  kontrolami.  Vzhledem  k tomu,  že  během  přihlášek  jsme  zjistili,  že 
minimum z Vás vlastní  SI čipy,  rozhodli  jsme se vrátit  k původnímu systému označování 
průjezdu  kontrolami,  a  sice  kleštičkami  do  průkazek.  Každá  dvojice  proto  při  prezentaci 
obdrží  průkazku  na  30  kontrol  (maximum,  které  je  v prostoru).  Rovněž  dostanete  jako 
obvykle samolepky se startovními čísly, lísteček na jídlo a pivo či nealko nápoj. Při prezentaci 
Vás  letos  poprosíme  o  podpis,  že  jste  byli  seznámeni  s tím,  že  se  jedná  o  cyklistickou 
vyjížďku a že tuto vyjížďku absolvujete na vlastní nebezpečí. Naši zákonodárci totiž novelou 
silničního  zákona  zrušili  možnost  pořádat  jakékoliv  organizované  cykloakce,  tak  než  se 
vzpamatují  a na tento nesmysl  odhlasují výjimku, tak se s tím musíme smířit  a takto Vás 
otravovat. Pojedete tedy na vyjížďku. Celé poučení bude znít následovně:

http://www.farmaptyrov.cz/


„Vyzvednutím mapy a průkazky na prezentaci potvrzuji, že se účastním vyjížďky na kole, budu jezdit  
pouze  po  cestách  a  komunikacích,  jsem  pro  tuto  vyjížďku  dostatečně  zdravotně  způsobilý,  jedu  
dobrovolně a na vlastní nebezpečí a nebudou v případě úrazu nebo škody způsobené sobě nebo druhé  
osobě požadovat na pořadateli vyjížďky žádné odškodnění.“

Účastníci  do  18  let  se  mohou  zúčastnit  pouze  na  plnou  odpovědnost  jejich  zákonného 
zástupce. Tolik k formalitám. Vyjížďka se samozřejmě započítává do SHOCart ligy, a to její 
sobotní 6 hod. etapa pro kategorie Meresjev a Maxim, které se budou sčítat dohromady.

Přihlášky  na  místě  jsou  možné  pouze  v případě,  že  zbudou  nějaké  mapy.  Přednost,  i  se 
zakoupením  druhé  mapy,  mají  přihlášení  účastníci,  kteří  mají  řádně  zaplacené  startovné. 
Počty map se tisknou na základě počtů přihlášených dvojic.  Platbu startovného odesílejte 
nejpozději v pondělí 18.6., později odeslané úhrady již nemusíme evidovat. Ostatní platby 
startovného při prezentaci.

Popis tratí: pro kategorie Maxim, Meresjev a Málčik se jede trať s volným pořadím kontrol a 
bodovou bonifikací. Bodové hodnocení kontrol bude vydáno po ostrém startu. Pro Mrazíky je 
připravena jednodušší trať s pevným pořadím kontrol a bez bodové bonifikace. Kontroly jsou 
v terénu  označeny  červenobílými  trojbokými  lampiony  s číslem  kontroly  a  vybaveny 
kleštičkami pro označení průjezdu kontrolou do průkazky. Kontroly pro Mrazíky mají před 
číslem kontroly „M“. Jednotlivé kategorie vypadají následovně:

• Meresjev  – kategorie dvojic pro páteční noční etapu s časovým limitem 4 hod. a pro 
sobotní denní etapu 6 hod.

• Maxim  – kategorie dvojic s časovým limitem 6 hod., která se jede v sobotu pouze ve 
dne.

• Málčik  – kategorie pro rodiny s přívěsnými vozíky, která se jede v sobotu ve dne 
s časovým limitem 3 hod.

U kategorií Meresjev, Maxim a Málčik se penalizuje překročení časového limitu. Prvních 5 
min. nad časový limit se každá započatá minuta penalizuje odečtem 2 bodů, od 6. minuty dále 
je penalizace za každou započatou minutu 5 bodů. Pokud někdo překročí limit o více jak 60 
min., je diskvalifikován.

• Mrazík  – nejlehčí kategorie, vhodná i pro rodiny s dětmi. Trať je postavena s fixním 
pořadím kontrol na dobře dostupných místech, převážně v rovinatém terénu s postupy 
vedoucími téměř výhradně po cestách mimo silnice. Trať měří vzdušnou čarou 32 km, a 
komu by se zdála dlouhá má možnost si ji v průběhu zkrátit. Kontroly této tratě nejsou 
shodné s kontrolami ostatních kategorií. Hodnotí se dosažený čas a samozřejmě počet 
kontrol jako základní kritérium.

Dvojice absolvuje celou vyjížďku společně, vzdáleni nejvýše na doslech. Čas v cíli je 
měřen dvojici, která obloukem musí projet společně. Cílová čára je pod cílovým obloukem. 
V cíli prosíme ihned odevzdat průkazku, ať Vás můžeme hned identifikovat a zapsat Vám 
cílový čas.

Povinná výbava: cyklistická přilba, horské nebo trekové kolo. V kategorii Meresjev pro 
každé kolo povinně světlo (doporučeno i více světel) a blikačka.



Doporučená výbava:
• základní nářadí na kolo, náhradní duše, hustilka, zámek na kolo,
• jídlo a pití na cestu,
• buzola a mapník nebo jiný libovolný obal na mapy, kdo nevlastní mapník, bude mít 

možnost si ho zapůjčit nebo zakoupit na místě. Servis bude poskytovat AUTOPILOT 
http://www.mapholders.cz/

• mobilní telefon (v případě jakéhokoliv problému volejte tel. 606 958 317), číslo 
budete mít rovněž vytištěno na průkazce.

• v kategorii Málčik je povinný přívěsný vozík (s dětskou sedačkou jeďte třeba 
Mrazíka)

• mapy dostanete na startu, bodové hodnocení kontrol za ostrým startem po ca 100 m za 
budovou jízdárny.

Další informace:
První pomoc – pokud by se Vám na vyjížďce přihodilo něco nepříjemného, v centru bude 
k dispozici zdravotnice. Pokud byste potřebovali pomoc na místě někde v prostoru, volejte 
nám na tel. 606 958 317, okamžitě zajistíme rychlou záchrannou službu nebo pro Vás 
dojedeme. Rychlá zdravotní služba:  155. Integrovaný záchranný systém:  112.
Jídlo – v centru závodu bude otevřen bufet s možností zakoupit nějaké jídlo a pití, opodál pak 
bude otevřena i místní restaurace. Jedno teplé jídlo a nápoj pro každého účastníka je v ceně 
startovného.
Ubytování a hygiena – ubytování je možné ve vlastních stanech na přilehlém pozemku. 
Základní hygienické zázemí (WC, voda, sprcha) k dispozici. Za stan se neplatí nic, vše je již 
ve startovném. Ukončení akce je sice naplánováno na sobotu večer, kdo však bude chtít 
přespat ve stanu do druhého dne, bude mu to umožněno. Hygienické zázemí mu bude i nadále 
k dispozici.
Mytí kol – k dispozici bude hadice s pistolí a několik kbelíků se smetáčky.
Ceny – Rozhodli jsme se podporovat místní region, takže pro nejlepší z Vás v každé 
kategorii, a pak nejlepší DD a MD v Meresjevech a Maximech, máme pár fakt dobrých cen, 
kterými určitě nepohrdnete.

Děkujeme a již brzy se těšíme na Vaši účast.

http://www.mapholders.cz/

