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sobota 5. října 2019

START od SPŠ Tábor, jeďte podle směrových cedulí
start testu pravidelnosti v délce 3,4 km, jeďte podle směrových
cedulí
cíl testu pravidelnosti – rozhledna Hýlačka na Větrovech
z cíle testu jeďte dále podle směrových cedulí
po výjezdu z Větrov držte směr „ŽELEČ“
po příjezdu do Želče odbočte na T křižovatce doleva
Dále se orientujte podle směrových cedulí a pokynů pořadatelů
MUZEUM ŠPEJCHAR – prohlídka expozice zemědělské techniky,
připravte si VSTUPENKU, kterou jste obdrželi u registrace
po prohlídce pokračujte přes Ústrašice směr „TÁBOR“ až do Plané
nad Lužnicí
najeďte na most přes Lužnici a déle pokračujte ve směru „TÁBOR“
projeďte přímo 2 kruhové objezdy
na 3. kruhovém objezdu u Policie ČR vyjeďte třetím výjezdem směr
„SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ“
při průjezdu sídlištěm se držte směrových cedulí
start testu pravidelnosti v délce 0,7 km v cyklokrosovém areálu
KOMORA
po projetí cílem se vraťte na 3. kruhový objezd u Policie ČR a
vyjeďte výjezdem směr „PRAHA“
na dalším kruhovém objezdu vyjeďte druhým výjezdem směr
„PRAHA“
odbočte směr „CENTRUM“
před hospodou „Blue Bar“ odbočte z hlavní silnice doleva a
projeďte dvoukolejným železničním přejezdem
CÍL – SPŠ Tábor

Po dokončení dopolední etapy následuje přestávka v areálu SPŠ Tábor spojená
s obědem ve školní jídelně (vstup vlevo od startu). Připravte si STRAVENKU,
kterou jste obdrželi u registrace.
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sobota 5. října 2019

START od SPŠ Tábor, jeďte podle směrových cedulí
na semaforech u Černých mostů odbočte doprava a pak najeďte do
levého pruhu směr „MLADÁ VOŽICE“
z kruhového objezdu vyjeďte druhým výjezdem směr „MLADÁ
VOŽICE“
na křižovatce u firmy BRISK jeďte přímo směrem „ČEKANICE“ a pak
následujte směr „STOKLASNÁ LHOTA“
jeďte podle ukazatele směr „PRAHA“
v obci KOŠÍN pokračujte ve směru „PRAHA“
křižovatku s odbočkou na CHOTOVINY a DÁLNICI projeďte přímo
směr „SUDOMĚŘICE U TÁBORA“
v obci SUDOMĚŘICE U TÁBORA odbočte doprava na silnici č. 120 a
stále držte směr „MLADÁ VOŽICE“
projedete obcemi: NEMYŠL, HORNÍ STŘÍTEŽ, NOVÁ VES, ZHOŘ
v obci MLADÁ VOŽICE sledujte ukazatele směru „TÁBOR“ a stále se
držte na hlavní silnici č. 137
projedete obcemi BLANICE, DOLNÍ HRACHOVICE, RATIBOŘSKÉ
HORY, VŘESCE
odbočte vlevo z hlavní silnice č. 137 dle pokynu pořadatele
průjezd školním statkem MĚŠICE
po výjezdu ze statku odbočte vpravo
u hasičů odbočte vlevo, směr „SOBĚSLAV“
první kruhový objezd projeďte přímo směr „SOBĚSLAV“
před druhým kruhovým objezdem se zařaďte vpravo a odbočte
směr „SÍDLIŠTĚ NAD LUŽNICÍ“
při průjezdu sídlištěm se držte směrových cedulí
CÍL – cyklokrosový areál KOMORA

V areálu se řiďte pokyny pořadatelů. Zde proběhne výstava Vašich vozidel a
vyhlášení výsledků soutěžní jízdy i celého Jihočeského poháru.

