Start – 1:
 azimutem do "trychtýře" zprava ohraničeno hrázkou, zleva silnicí
 na styku hrázky se silnicí bod na dohledávku ‐ 40 metrů azimut, kdo ho umí, odchylka od
směru je max. 4 metry, tedy na dohled
1‐2:






západním směrem podél vodoteče až na křížení s průsekem
azimutem fikačka na cestu ‐ případnou odchylku víc na sever mě musí zarazit bažina !!
odbočit na pěšinu vlevo POZOR !!! záchytný bod na odbočení je křížení cesty s potokem ‐
těsně za tím doleva po pěšině (kontrola odbočky ‐ u pěšiny vpravo od postupu studna) a
valím co to dá na konci pěšiny navazuji na žluté (loučka) šikmo nahoru svahem, hlídám vlevo
velkou prohlubeň
za prohlubní odbočka vlevo severozápad do pásu bílého lesa ve směru azimutu vidím hranu
zarostlé paseky a hustník (plot není vidět z dálky) jdu na ten hustník ‐ roh – kontrola

2‐3




odběh JV kolem hustníčků na hranu spodního hustníku, zde doprava západně mezi hustníčky
ve žlutém (je tam průchod)
azimut 60 metrů ve světle zeleném, opět odchylka by měla být do 6 metrů, nelze minout
pro výjimečně chybující ‐ za kontrolou za rozhraním porostu paseka, těsně za kontrolou na
rozhraní porostů na pasece hustník

3‐4:




azimutem západní směr (vyhýbám se hustníčku)
po vyběhnutí ze světle zeleného azimut na kamenný hřbet, při postupu vpravo míjím shluk
kamenů
v momentě, kdy vidím kamenný hřbet, obíhám zprava a dostávám se na hranu hřbetu ‐
kamení ‐ odtud dohledávka azimutem, je to první šutr v mém směru, šutr nabíhám na pravou
stranu (viz popis)

4‐5:





azimut na žlutou louku
po silnici doleva na konec žlutého a zde doprava na průsek
po průseku na konec ‐ končí na větší světlině
azimut od konce průseku cca 80 metrů, kontrola je na kraji kamenného pole, západní strana
kamene, proto běžím po kraji kamenného pole a koukám doprava



jasný dlouhý azimut cca 130 metrů, z toho cca 100 skrz kamení, nutné držet směr, v bílém
vlastně "jednoduchý" azimut, v momentě, kdy končí kamenné pole je přede mnou jediný
výrazný kámen 30 metrů
odchylka azimutu max 10 metrů v kamení, od konce kamení na 30 metrů v bílém musí být
vidět, nabíhám přes levou stranu kamene (viz popis)

5‐6:



6‐7:




azimutem v bílém lese na kamenný hřbet za cestou, nabíhám na horní hranu kamení
(kontrola směru ‐ kámen před silnicí)
po horní hraně kamení nad hřbetem směrem na hromadu kamení, co je SV nad kontrolou
v momentě, kdy vidím kamení nad kontrolou cca 30 metrů před nimi točím dolů na jih,
kontrola je za (na konci) světliny z pozice mého náběhu

7‐8:





bažince jižním směrem dolů, kolem velké bažiny na konec
od konce bažiny jižně dolů zprava hrana hustníku, zleva potok ‐ dotek je záchytný bod
přes potok do bílého, kontrola je za proužkem světlého hustníku
dohledávka ‐ pod kontrolou snad až ke kontrole nálet, nad kontrolou tmavě zelený hustník,
držet se cca 10 metrů pod hranou tmavě zeleného hustníku



azimutem JZ přes nálet na pěšiny, pěšinou k potoku, přes mostek, na rozcestí za potokem
doleva na další mostek
přes mostek po pěšině podél potoka až další rozcestí pěšin
odtud azimut cca 20 metrů na kontrolu, nelze minout, kámen je PŘED potokem

8‐9:



9‐10:



azimut natvrdo cca 180 metrů kontrolní body ve směru ‐ obě studny ‐ první vlevo, druhá
vpravo od postupu
za druhou studnou mírně vpravo na potok, kontrola je druhý kámen, první před potokem,
náš s kontrolou za ním za potokem

10‐11:
 azimut cca 90 metrů na silnici, potřebuji se dostat na pěšinu, na silnici kontrola pozice (jestli
ze za silnicí "lomeček" ‐ proláklina, pak nahoru na křižovatku, jestli není dolů na křižovatku)
 po pěšině cca 50 metrů a potom ve směru azimut, jáma je cca 10 metrů vlevo od směru běhu
 krizové záchytné body ‐ pod jámou vede rýha ‐ východně od jámy začíná cca 20‐30 nálet –
podrost
11‐12:
 azimutem do lomečků, záchytný srovnávací tvar je kupka na kraji lomečků a za ní hřbet s
podlouhlým údolím (obojí kresleno pomocnou vrstevnicí)
 ve směru tím podlouhlým údolím a dál cca 40 metrů přes hřbet, za ním je další údolí a hřbet
se skálou, pokud
 je popis skála 4 metry, musí být ten hřbet minimálně taky tak vysoký a nepřehlédnutelný
12‐13:
 prostě to naperu nahoru ve směru údolíčky, až vylezu hranu lomu pokračuji ve směru a
čekám na pěšinu,
 jestli na pěšině nevidím fábory, musím doleva, jestli vidím fábory doprava, když vidím
kontrolu, trefil jsem to přesně
13 – cíl:
 zatínám zuby a svaly a do mrtva valím do cíle, bo chci body do TRYSKOMLOKA
 NEZAPOMENU ORAZIT CÍL !! :‐)

