Konkurs internetowy Zima

2013 !

Od stycznia szukaliśmy chętnych, którzy przygotowaliby zimowy konkurs internetowy.
Niestety nie ma odpowiedzi.
Więc nie ma innego wyboru, niż ponowna ofiarna praca Zdeněk JiŠe i decyzja że będzie
coś przygotowane dla Was. Jestem szczęśliwy, że przeprowadzę weryfikację a Wy będziecie mogli
włączyć wietrzenie Waszych AOS-wskich (nawigacyjnych) szarych komórek .
Trasa powinna w tym roku być lżejsza i będziecie mieć dużo czasu na rozwiązanie. Ale kto
będzie miał na celu wysokie miejsce, powinien odesłać JV (kartę drogową) jak najszybciej po
uruchomieniu danego etapu. W tym roku również w przypadku równej ilości punktów decydować
będzie suma czasów mierzona od uruchomienia danego etapu na stronie internetowej a czasem
złożenia sprawozdania (odesłania JV). Kiedy i kto odesłał JV będzie na bieżąco w informacji o
wynikach on-line. Oczywiście nie będzie TB na obecnym etapie.
Oczywiście, tak jak w zeszłym roku, można złożyć kilka JV (kart drogowych, odpowiedzi).
Proszę zachować swoje nazwiska (albo ksywy), ale podać nazwę z cyfrą ( Duza , Duža2 , Duža3
itd. ) Niech inni wiedzą, kto to jest.
W tym roku konkurs rozpocznie się:
1 etap: 25.12.2013 – 04.01.2014
2 etap: 05.01.2014- 15.01.2014 3 etap: 16.01.2014 – 25.01.2014.
Dostęp do konkursu będzie na naszej stronie internetowej, www.aoscz.info
Przypomnę, że w zeszłym roku metę z wynikiem 0 punktów karnych (0 TB) osiągnęło
czterech zawodników i o kolejności zdecydowała suma czasu pomiędzy rozpoczęciem etapu a
odesłaniem JV (karty drogowej). Pierwszy R.A. potrzebował 3509 minut. Mniej niż sto minut na
drugim miejscu był FandaS - 3604 min. Trzeci A.Sobota rozwiązał to w 4047 min. Zdenek
Klenak miał również TB 0, ale czas był 18838 min .
Duża

Internetová soutěž Zima 2013 bude !!!
Od ledna jsme hledali ochotné lidi, kteří by připravili pro druhé nějakou tu zimní internetovou etapu. Bohužel
bez odezvy.
Tak nezbývalo nic jiného, než aby opět Zdeněk Jíše obětavě zapracoval a něco pro vás připravil. Já mu rád
provedu kontrolu a vy můžete na přelomu roku provětrat své AOSácké mozkové závity.
Itineráře by měly být letos opět lehčí a budete mít na ně dostatek času. Kdo však bude mířit v umístění vysoko,
měl by odevzdat jízdní výkaz co nejdříve po spuštění etapy. Také letos bude totiž při rovnosti bodů rozhodovat součet
časů měřeného od spuštění etapy na stránkách po odevzdání výkazu. Kdy a kdo již odevzdal výkaz budete průběžně
informování v on-line výsledcích. Samozřejmě tam nebudou TB za právě probíhající etapu.
Samozřejmě jako loni, můžete odevzdat více výkazu. Zde prosím neuvádějte přiblblé přezdívky, ale uveďte za
jménem např. číslo. (Duža, Duža2, Duža3 atd.) Ať ostatní vědí o koho jde.
Letos odstartuje 1. etapa 25.12. a řešit ji můžete až do 4.1.2014. Od 5.1. do 15.1. pak pojedeme etapu druhou a
od 16.1. do 25.1. etapu třetí.
Přistup do soutěže bude ze vstupní stránky našeho webu.
Připomenu že loni dojeli do cíle za 0 trestných bodů čtyři soutěžící a o pořadí rozhodoval právě součet časů mezi
spuštěním etapy a odevzdáním JV.
1. R.A. na to potřeboval 3509 minut. O necelou stovku minut na druhém místě byl FandaS za 3604 min. Třetí
A.Sobota to stihl za 4047 min. Zdenek Klenák měl taky 0 TB, ale čas měl 18838 min.
Duža
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