
21. Panoramatour Oberpfälzer Wald dne 30.06.2019
Pořadatel: Rad- a Skisportverein Concordia e.V. Windis cheschenbach
Organizace: Werner Kraus
Nouzové volání: 112
Organizátor v cílové oblasti: 0160-4046341

Vhodné jsou všichni dostate čně vyškolení cyklisté. Každý ú častník má na této cest ě plnou osobní a 
zdravotní odpov ědnost. Po řadatel nenese žádnou odpov ědnost. Každý ú častník musí být p řiměřeně 
pojišt ěn (osobní zran ění a odpov ědnost za škody a ztracené v ěci). Musí být dodržována ustanovení 
kodexu silni čního provozu. To se týká zejména právních p ředpis ů týkajících se řízení, práva na cestu 
a semaforech. Trasy nejsou uzav řeny. Doporu čuje se ochrana hlavy (helma).

 

Začátek a konec: st řední škola Windischeschenbach, Neustädter Straße 50 , 92670 
Windischeschenbach

Trasy: kopcovité cesty na dlážd ěných cestách s mnoha krásnými výhledy na les z Horn ího Falcka. 
Horské cyklotrasy s nízkými technickými standardy, ale podmín ěně náro čnější. Rodinná cesta je 
vhodná pro všechny. Všechny trasy jsou dob ře označeny.

E-Bikes: Použití e-jízdních kol je povoleno na všec h trasách.

Hromadný start: závisí na volb ě trasy v 07:00 a 09:00. Požádáme vás, abyste se vyh nuli p ředčasnému
spušt ění a pozd ěji spustili.

Limit ú častník ů: max. 1500 za startovací čas

Startovné a trasy:

 

Měřiče výšky kurzu Vstupní poplatek do 24.03.2019 Vstupn í poplatek od 25.03.2019 Startovné od 
27.06.2019 Čas začátku

Strecke Höhenmeter Startg.bis 
24.3.19

Startg.ab 
25.3.19

Startgeld ab 
27.6.19

Startzeit

220 km 
Marathon

4000 hm 12 Euro 17 Euro 27 Euro 7:00 Uhr

190 km 3500 hm 11 Euro 16 Euro 26 Euro 7:00 Uhr

170 km 3100 hm 11 Euro 16 Euro 26 Euro 7:00 Uhr

100 km 1900 hm 10 Euro 15 Euro 25 Euro 7:00 Uhr

  70 km 1200 hm   9 Euro 14 Euro 24 Euro 9:00 Uhr

  40 km   660 hm   8 Euro 13 Euro 23 Euro 9:00 Uhr

  39 km MTB   760 hm   8 Euro 13 Euro 23 Euro 9:00 Uhr

  86 km MTB 1700 hm 10 Euro 15 Euro 25 Euro 7:00 Uhr

  19 km 
Familie

  330 hm   5 Euro   5 Euro   8 Euro 9:00 Uhr

 

Vstupní poplatek zahrnuje: jídlo, nápoj v cíli, lah odný celozrnný chléb z organické pekárny Forster a 
poukázku na jednorázový vstup do venkovního bazénu Windischeschenbach v den konání akce.



 Účastní dres: Dres pro 21. prohlídku Panorama je k di spozici ke koupi za zvýhodn ěnou cenu 23 € 
pouze do 24.03.2019. Pak za € 28, zatímco zásoby vy drží. Objednávka s registrací na internetu nebo 
registra ční kartou v letáku možná.

Pořadí skupin: Nejv ětší skupiny ú častník ů budou ocen ěna trofejemi a žetony v 13:00 v cílové oblasti.

Registrace: Up řednost ňujte registraci prost řednictvím webových stránek
panoramatour.concordia-we.de. Jediné a skupinové zp rávy jsou zde k dispozici.  

Zaúčtování poplatk ů za startování: P ři registraci na internet nebo registraci poštou bud e účtován 
vstupní poplatek z vašeho ú čtu. Debitové p říkazy jsou pro registraci závazné. P říkaz k inkasu je pro 
tuto událost platný pouze jednou. Neexistuje nárok na náhradu za neú časti. Také v p řípadě zrušení 
panoramatické prohlídky z d ůvodu vyšší moci. Pro d ěti (narozené 30. 6. 2005 nebo pozd ěji) je ú čast 
bezplatná, pokud je doprovází dosp ělý. Dresy nejsou zahrnuty.

Předběžné oznámení poštou / informacemi: Alfred a Christa  Popp, Ahornstr.9, 92670 
Windischeschenbach; Telefon: 09681-2699, E-mail: po pp48@web.de

Termín pro registraci: 15.06.2019 (oznámení v četně příkazu k inkasu)

Pozdní registrace: P ři pozd ějších ú čtech bude ú čtován p říplatek 10 eur a sou časně inkasován 
prost řednictvím bankovního ú čtu se vstupním poplatkem. Pozdní vstupy jsou možné až do 
27.06.2019 na internetu.

Začátek čísla a pozd ější registrace: sobota, 29.06.2019 od 14.00 do 18.0 0 hod. A v ned ěli, 30.06.2019 
od 5:30 hodin na st řední škole v startovní oblasti.  

Změny týkající se ú častník ů a kurzu jsou po registraci online možné pouze v te rmínech 29.06.2019 a 
30.06.2019 písemn ě u registra čního ú řadu. K dispozici jsou náklady ve výši 10 EUR.

Počáteční čísla: po čáteční čísla musí být z řeteln ě viditelná na řídítkách zep ředu.

Doba dokon čení: 17:00 hodin

Karty pro hodnocení RTF: všichni ú častníci s aktuální kartou pro hodnocení RTF BDR obd rží 
počáteční příspěvek ve výši 5 EUR. D říve registrovaní řidiči vstupenek na RTF tuto slevu obdrží 
pouze s písemnou žádostí (formulá ř je zapnut) p ři vydání po čátečního čísla.

Sprchy: T ělocvi čna na st řední škole a ve venkovním bazénu.

Přenocování: t ělocvi čna na st řední škole, táborníci na parkovišti u venkovního ba zénu, EDEKA Härtl, 
kemp Schweinmühle; Apartmány, penziony, hostince, h otely. Kempování na st řední škole: v sobotu 
se informujte o registraci. Informace: Turistická k ancelá ř Windischeschenbach, 09681/401215 a 
www.windischeschenbach.de. 

Zoigl: návšt ěva tradi ční Zoiglgaststätten ve Windischeschenbachu a Neuhau su vždy stojí za to 
www.zoigl.de.

Všechno o horním palatovém lese:
Turistické centrum Neustadt okres a.d. Waldnaab www .neustadt.de Tel. 09602/791050
Tourismuszentrum Tirschenreuth www.tirschenreuth.de  Tel. 09631/88223

Práva na obrázky a videozáznamy: Ú častník souhlasí s bezplatným zve řejněním obrazových 
záznamů a videozáznam ů po řízených po řadatelem nebo jeho zástupci.

Prohlídka Panorama Oberpfälzer Wald je cykloturisti cká turistická událost bez časomíru a probíhá za 
všech klimatických podmínek. Registrací ú častník p řijímá podmínky této výzvy k podání nabídky

 


