22. Panoramatická prohlídka horního Falckého lesa 28. června 2020
Organizátor: Svaz cyklistiky a lyžování Concordia e.V. Windischeschenbach
Organizace: Werner Kraus
Tísňové volání: 112
Lékařská služba: Claudius Butzkamm 0172-9759644
Organizátor v cílové oblasti: 0160-4046341
Zúčastnit se mohou všichni dostatečně vyškolení cyklisté. Každý účastník nese na tomto
turné plnou osobní a zdravotní odpovědnost. Pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost.
Každý účastník musí být dostatečně pojištěn (zranění osob a poškození odpovědnosti a za
ztracené věci). Je třeba dodržovat předpisy silničního provozu. To platí zejména pro
předpisy týkající se pravostranného řízení, jízdního řádu a semaforu. Trasy nejsou
uzavřeny. Doporučuje se ochrana hlavy (přilba).
Startovní a cílová oblast: Mittelschule Windischeschenbach, Neustädter Straße 50, 92670
Windischeschenbach
Trasy: kopcovité cesty po asfaltových cestách s mnoha krásnými výhledy na Horní Falc.
Stezky pro horská kola s nízkými technickými požadavky, ale podmíněně náročné.
Rodinná cesta je vhodná pro všechny. Všechny trasy jsou dobře značeny.
E-kola: Používání e-kol je povoleno na všech trasách.
Hromadný start: v závislosti na trase zvolené v 7:00 a 9:00. Žádáme vás, abyste se
vyhnuli časným a pozdějším začátkům.
Účastnický limit: max. 1 500 za čas zahájení
Počáteční peníze a linky:

do 31.03.2020 od 01.04.2020 od 22.06.2020

Stretch

výškoměr

tartovní čas

220 Marathon

4020 hm

13,00 €

18,00 €

23,00 €

7:00 hodin

170 KM

3100 hm

12,00 €

17,00 €

22,00 €

7:00 hodin

100 KM

1900 hm

11,00 €

16,00 €

21,00 €

7:00 hodin

70 KM

1200 hm

10,00 €

15,00 €

20,00 €

9:00 hodin

40 KM

660 hm

9,00 €

14,00 €

19,00 €

9:00 hodin

39 KM MTB

760 hm

9,00 €

14,00 €

19,00 €

9:00 hodin

86 KM MTB

1700 hm

11,00 €

16,00 €

21,00 €

7:00 hodin

330 hm

5,00 €

-----

8,00 €

9:00 hodin

19 KM Rodinný řádek

Zahrnuto ve vstupném: stravování na trase, nápoj v místě určení, lahodný celozrnný
chléb z bio pekárny Forster a poukaz na jednorázový vstup do venkovního bazénu ve
Windischeschenbachu v den akce.

Účastnické tričko: Košili pro 22. panoramatické turné lze zakoupit pouze za speciální
cenu 18 € do 31.03.2020. Pak za 23 € do vyprodání zásob. Objednat si můžete při
registraci online nebo pomocí registrační karty v letáku.
Pořadí skupin: Největší skupiny účastníků obdrží trofeje v cílové oblasti v 13:00 hodin.
Registrace: Prosím, raději se zaregistrujte přes web
panoramatour.concordia-we.de. Zde jsou možné individuální a skupinové zprávy.
Poplatek za vstupní poplatek: Pokud se zaregistrujete online nebo zaregistrujete poštou,
bude vstupní poplatek odepsán z vašeho účtu. Debetní příkazy jsou při registraci
závazné. Příkaz k inkasu je pro tuto událost platný pouze jednou. Neexistuje žádný
nárok na náhradu za neúčast. Stejně tak je-li panoramatická prohlídka zrušena kvůli
vyšší moci. Pro děti (narozené 29. června 2006 nebo později), doprovázené dospělou
osobou, je účast zdarma. Dres není součástí balení.
Předběžná registrace poštou / informacemi: Alfred a Christa Popp, Ahornstr. 8, 92670
Windischeschenbach; Telefon: 09681-2699, email: popp48@web.de
Předběžná registrace na internetu možná do 22. června 2020 (registrace včetně
inkasního příkazu).
Startovní čísla a pozdní registrace: sobota 27. června 2020 od 14:00 do 18:00 a v neděli
28. června 2020 od 17:30 do střední školy ve startovním prostoru.
Změny týkající se účastníků a trasy jsou možné pouze po online registraci 27. června
2020 a 28. června 2020 písemně u registračního úřadu. Cena bude 10 EUR.
Startovní čísla: Startovací čísla musí být připojena k řídítkům tak, aby byla jasně
viditelná zepředu.
Uzavírací doba: 5:00 p.m.
Ratingové karty RTF: Všichni účastníci, kteří mají aktuální ratingovou kartu RTF z BDR,
obdrží počáteční poplatek ve výši 5 EUR. Předběžně zaregistrovaní ovladače karet RTF
mohou získat tuto slevu zpět pouze s písemnou přihláškou (formulář je k dispozici) při
vydání startovního čísla.
Sprchy: Tělocvična na střední škole a ve venkovním bazénu.
Ubytování: gymnázium na střední škole, táborníci na parkovišti u venkovního bazénu,
EDEKA Härtl, kemp Schweinmühle Apartmány, penziony, hostince, hotely. Kemp na
střední škole: informujte se prosím v sobotu při registraci. Informace: Turistická kancelář
Windischeschenbach, 09681/401215 a www.windischeschenbach.de.
Zoigl: návštěva tradičních restaurací Zoigl ve Windischeschenbachu a Neuhausu stojí za
to www.zoigl.de.

Vše o horním Falcovém lese:
Centrum cestovního ruchu okres Neustadt a.d. Waldnaab www.neustadt.de Tel.
09602/791050
Centrum cestovního ruchu okres Tirschenreuth www.tirschenreuth.de Tel. 09631/88223
Práva na obrázky a videozáznamy: Účastník souhlasí s bezplatným zveřejněním
obrazových záznamů a videozáznamů, které v průběhu akce pořídil organizátor nebo
jeho zástupci.
Panoramatická prohlídka horního Falckého lesa je cyklostezka bez akce a koná se za
každého počasí. Účastník při registraci souhlasí s podmínkami tohoto oznámení.

