
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etapa 1 
kr{tk{ trať, p{tek 29. 7. 2011 

start 00=16,00 

stavitel tratí: Martin Posselt 

Etapa 2 
kr{tk{ trať, sobota 30. 7. 2011 

start 00=10,00 

stavitel tratí: Honza Picek 

Etapa 3 
klasika, neděle 31. 7. 2011 

start 00=10,00 

stavitel tratí: Ďuňďa Zuz{nek 

.:: Úvod ::. 

 

V{žení z{vodníci, 

po roce V{s znovu vít{me v Lučanech nad Nisou, kde po loňském MČR na kr{tké trati jsme pro 

V{s připravili mezin{rodní vícedenní z{vody Petit Prix 2011. Ček{ na V{s n{ročný jizerskohorský 

terén s velkým počtem kamenů, srazů a těžkou podložkou. Douf{me, že si prodloužený víkend 

užijete a znovu se vypravíte na z{vody poř{dané naším oddílem! 

Pořadatelé z TJ Tatran Jablonec 

 

 

:: Lučany nad Nisou:: 

Město Lučany nad Nisou, které je tvořeno 3 č{stmi – Maxovem, Jindřichovem a Lučany, se nach{zí v okrese Jablonec nad Nisou a 

žije zde zhruba 1800 obyvatel.   Nejvyšším bodem obce je vrchol Bramberk (787 m) s kamennou rozhlednou z roku 1912.  První 

písemn{ zmínka o obci poch{zí z roku 1623.  Prvním doloženým rycht{řem byl Bartoloměj Fischer, jehož v uvedeném roce zmiňuje 

kronika skl{řského rodu Schürerů z Waldheimu ve Mšeně.  Největším 

zaměstnavatelem v obci bývala skl{řsk{ huť Ludwig Breit, po v{lce z{vod 

podniku Jablonecké skl{rny, vedle toho zde působilo mnoho podniků na 

výrobu skleněné bižuterie, skleněných perlí a skleněných knoflíků, tzv. 

mačk{ren. Skl{řství přišlo však do Lučan teprve v 18. století, předtím se zde 

lidé živili drobným zemědělstvím, dom{cím tkalcovstvím a předením.  Od 

50. let 20. století si Lučany oblíbila řada význačných umělců jakožto místo 

letního pobytu. Je třeba jmenovat Jiřího Trnku, herečku Jiřinu Šejbalovou, 

klavíristu Josefa P{leníčka a členy Smetanova kvarteta.  

:: Etapy:: 

 

 

 

 

 

 

 



.:: Z{kladní informace ::. 

Centrum z{vodů  
Are{l sjezdovky a koupaliště, Lučany nad Nisou 

GPS: 50°44'52.693"N, 15°12'38.281"E 

 

V místě centra z{vodů se nach{zí: shromaždiště všech etap, 

prezentace, startovní a výsledkové listiny, popisy kontrol, 

koupaliště, ubytov{ní ve stanech a místo, kde budou vyhl{šeny 

výsledky 

 

Pořadatelé  
TJ Tatran Jablonec, oddíl orientačního běhu  

 

Ředitel z{vodů: Jan Picek ml. 
 

Hlavní rozhodčí: E1 - Ďuňďa Zuz{nek (R2)  

   E2 - Jan Picek st. (R2) 

   E3 a sprint - Jiří Rýdl (R1) 
 

Stavitelé tratí:  E1 - Martin Posselt (R3) 

   E2 - Jan Picek ml. (R3) 

   E3 - Ďuňďa Zuz{nek (R2) 

   sprint - Tom{š Kobr (R3) 

   pivní štafety – Honza „Vokoun“ Vokurka a Tom{š „Kobřík“ Kobr  

 

Kategorie 
D/H -10, -10L (po f{bork{ch), -12, -14, -16, -18, -20, -21E, -21A, -21B, -21C, -35, -40, -45, -50, -55, -60,  

H -65, -70, HDR, P2, P4, T 

 

 Kategorie HDR, P2, P4 a T mají možnost startovat v každé etapě na startovní krabičku v libovolný 

čas v intervalu 0 – 90 min. 

 
Program z{vodů 
 

P{tek 29. července 2011 

12,00-16,00 prezentace 

12,00-16,00  trénink 1 – Dobr{ Voda, Kanč{k 

16,00  start E1 – middle, intervalový start 

20,00  vyhl{šení vítězů E1 v centru  

  z{vodu 
 

Sobota 30. července 2011 

10,00  start E2 – middle, intervalový start 

16,00  Konrad pivní štafety  

20,00  vyhl{šení vítězů E2 a pivních štafet 
 

Neděle 31. července 2011 

10,00  start E3 – klasika, handicapový 

  start 

cca 14,00 vyhl{šení celkových výsledků 

14,00-20,00 trénink 2 – Dobr{ Voda, Kanč{k 
 

Pondělí 1. srpna 2011 

9,00-9,30 prezentace, změny 

10,00  start Kitl sprintu  

cca 12,30 vyhl{šení výsledků ze sprintu

http://www.liberecky-kraj.cz/galerie/53001_250_187.jpg


Prezentace 

 Budeme odprezentov{vat celé oddíly kromě výjimek, které byly nahl{šeny mailem 

 Na prezentaci dostanete: oddílovou startovní listinu, identifikační n{ramky, informace k ubytov{ní, 

startovní čísla, pokyny k z{vodům. Prosíme, abyste si vše překontrolovali a případnou 

nesrovnalost nahl{sili. 

 Dohl{šky budeme akceptovat jen do počtu volných míst v jednotlivých kategoriích (vakantů) 

 Přihl{šky na Konrad Pivní štafety a na Kitl sprint pouze v sobotu, resp. v neděli a v pondělí (více 

v úředních hodin{ch prezentace) 

 Prosíme z{vodníky, kteří platili startovné v posledním týdnu, aby si vzali na prezentaci potvrzení o 

platbě  

 

Otevírací doba prezentace: 

P{ 29. 7.  12,00-16,00  prezentace oddílů; změny a dohl{šky jen do 15,00!  

So 30. 7. 9,00-10,00  změny pro E2 

  11,00-14,30 přihl{šky na Konrad Pivní štafety 

Ne 31. 7. 9,00-10,00 změny pro E3 

  14,00-15,30  přihl{šky na Kitl sprint 

Po 1. 8.  9,00-9,30  změny pro Kitl sprint 

 

Ubytov{ní 
 

1/ Ubytov{ní v kempu (identifikační p{ska modr{) 

 Ve vymezeném prostoru v centru z{vodů 

 Přísný z{kaz rozděl{v{ní ohňů! 

 Kemp otevřen od 29. 7. (12,00) do 1. 8. (14,00) 

 

2/ Ostatní ubytov{ní (identifikační p{ska oranžov{) 

 Ostatní ubytov{ní, které pro z{vodníky pořadatel zajišťuje, bude otevřeno podle individu{lního 

časového rozvrhu, který si stanoví konkrétní ubytovatel 

 Mapku a další informace obdrží z{vodníci na prezentaci 

 

WC, mytí   
 V centru z{vodů i na koupališti po všechny dny klasické WC + chemické WC (ToiToi).  

 Mytí na koupališti (prosíme, nepoužívejte sapon{ty) – k dispozici mycí žlaby, sprcha, brouzdaliště  

 Prosíme, šetřete vodou!  

 Na startu ž{dné etapy nejsou k dispozici WC, využijte prosím z{chody na shromaždišti  

 

Parkov{ní 

Dle pokynů pořadatelů, a to n{sledujícím způsobem: 

 Z{vodníci, kteří jsou ubytov{ní na shromaždišti ve vlastních stanech, mají vyhrazené parkov{ní od 

50m do 300m od centra z{vodů. Kvůli tomu, že celý prostor je v CHKO, nelze bohužel parkovat 

přímo u vašich stanů. Parkovné je 60Kč/pobyt nebo 20Kč/den. 

 

 Ostatní z{vodníci parkují v p{tek a v sobotu do 12,00 u ZŠ a OÚ Lučany (1300m). Neplatí ž{dné 

parkovné. Z parkoviště povede značení do centra z{vodů. V sobotu po 12,00 lze parkovat již 

v blízkosti shromaždiště (are{l Pily; do 300m).  

 

Omlouv{me se za tyto komplikace, prosíme, respektujte pokyny pořadatelů. Děkujeme moc za 

pochopení! 



Občerstvení, stravov{ní 

V centru z{vodů několik typů: 
 

„Petit restaurant“ – každý den na výběr 1-2 jídla (gul{š, řízek, gril aj.) a polévka -  k obědu i k večeři 

(otevírací doba cca 11,00-15,00 a 17,00-20,00) 
 

„Petit bufet“ – každý den po r{nu; čaj, kafe, kol{če, toasty, snídaňové menu aj. 
 

„N{pojový st{nek“ – prodej piva a kofoly 
 

„Občerstvení Koupaliště“ – téměř nonstop st{nek s rychlým občerstvením (p{rek v rohlíku, 

hamburger,<), pivem, grilem, sušenkami,< 

 

 Další možnosti stravov{ní v restauracích a hospod{ch v okolí Lučan n/N – více u prezentace. 

 

 Po každé etapě v cíli voda a šť{va, při E3 navíc i na trati delších kategorií. 

 

Identifikační n{ramky  

Každý z{vodník je povinen nosit po celou dobu identifikační n{ramek 

 modrý je pro ubytované ve stanech na shromaždišti 

 oranžový pro ostatní z{vodníky 

 

 

S  n{ramkem uplatníte slevu nebo budete mít vstup zdarma v n{sledujících služb{ch: 

 

 30% sleva do sportovní prodejny iG Sport Bedřichov 

prodejna firmy VAVRYS CZ s.r.o., kter{ je dovozcem sportovních značek CRAFT, 

DIDRIKSONS1913, INOV8, SILVA, GERBER, BRUNTON. 

http://www.igsport.cz, 8km od centra z{vodů, otevírací doba: ST – NE 10h-17h 

sleva platí až do neděle 7. srpna 2011 

 

 Vstup zdarma na koupaliště Lučany (u centra z{vodů)   

k dispozici bazén, brouzdaliště, WC, mycí žlaby, volejbalové hřiště, převlék{rny, 

občerstvení, večerní program pro z{vodníky 

 

 50% sleva na vstupné na prohlídku skl{rny 

výletní are{l Penčín, http://www.vapen.cz/, 9km od centra z{vodů 

 

 30% sleva na vstupné do kor{lkové dílny 

výletní are{l Penčín, http://www.vapen.cz/, 9km od centra z{vodů 

 

 

Tyto slevy uplatňují pouze z{vodníci (nikoliv doprovod) po celou dobu z{vodů (p{tek 29. 7. – pondělí 1. 8.). Výjimku 

tvoří pouze sleva do obchodu iG Sport – zde uplatníte slevu 30% až do neděle 7. srpna. 

 

 

Startovní číslo 

Přidělené startovní číslo je nutno nosit viditelně připevněné na prsou v každé etapě. Po E2 si z{vodníci 

sami dopíší fixem svůj start v E3 na z{kladě startovní listiny v centru. Startovní číslo nemají kategorie 

HDR, P2, P4 a T. 

http://www.igsport.cz/
http://www.vapen.cz/
http://www.vapen.cz/


 

Trénink 
 Na prezentaci budou v prodeji 2 druhy tréninkových map s kontrolami v okolí Jablonce (8km od 

centra z{vodů) za 15Kč/ks.  

 Při cestě na start E1 a v blízkosti centra z{vodu také k dispozici p{r kontrol na rozběh{ní – mapky 

v centru pro každého z{vodníka. 

 

Ražení  
 Elektronické (systém SportIdent) – platí pro všechny etapy. 

 Při poruše el. systému ražení použijte n{hradní mechanické ražení (na každé mapě R políčka), které 

bude zkontrolov{no v cíli rozhodčím. Každý z{vodník si na startu ve vlastním z{jmu musí provést 

vynulov{ní a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat v centru z{vodů odečíst údaje z SI čipu do 

počítače (a to i v případě, že nedokončí z{vod). 

 Prosíme z{vodníky o urychlené vyčtení čipů po doběhu (vyčít{ní čipů je v centru z{vodů). 
 

 

Popisy kontrol 
Ve formě piktogramů budou k dispozici v centru z{vodů vždy před každou etapou. 
 

Terén 
Horský, kamenitý, středně hust{ síť cest, velké množství kamenů a sr{zů, místy bukový n{let; fyzicky i 

mapově velmi n{ročný 
 

První pomoc 

V centru z{vodu; v případě v{žnějšího zranění Nemocnice Jablonec n/N 

 

Školka, dětský z{vod 
V centru z{vodu – červený stan 

Školka bude otevřen{ vždy půl hodiny před startem 00. 

 

Zak{zaný prostor 
Všechny lesní prostory v okolí centra etap. Během z{vodu platí přísný z{kaz vstupu do oplocenek, 

soukromých pozemků, na čerstvě os{zené plochy a do prostor označených v mapě svislými fialovými 

šrafy.  

Nedodržení bude trest{no diskvalifikací! 

 

Výsledky 
Průběžné výsledky budou zveřejňov{ny v centru. Konečné výsledky etap budou vyvěšeny na webových 

str{nk{ch z{vodu.  

 

Vyhl{šení   
první a druh{ etapa: vždy od 20,00 v centru z{vodů (pouze vítězové ve všech kategoriích) 

celkové: v neděli 31. 7. průběžně od 14,00 v centru z{vodů (první tři ve všech kategoriích vyjma P2, P4 a T) 

 

 



Protesty  
Protesty doložené vkladem 200Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB buď osobně, či 

poštou na adresu Z. ZUZÁNEK, Jungmannova 10, Jablonec nad Nisou, 466 01. 

 

Jury z{vodu 
 Složení bude zveřejněno na shromaždišti 

 

Postupy 
 Prosíme první 3 z{vodníky v kat. DH21E, aby zhruba 15min před každým vyhl{šením n{m přišli 

na prezentaci zakreslit své postupy. 

 Po z{vodech zveřejníme tratě na www.obpostupy.cz, budeme r{di, když zakreslíte i ten svůj 

 

Upozornění 
 prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem 

ředitele z{vodů.  

 Všichni z{vodníci z{vodí na vlastní nebezpečí a každý je zodpovědný za své zdravotní pojištění! 

 Každý den po 20. hodině je přísný z{kaz se koupat ve velkém bazénu na koupališti. V případě 

porušení - vyloučení z are{lu a finanční pokuta! 

.:: Informace o etap{ch ::. 

 

:: ETAPA 1 :: 
 

Datum:   29. 7. 2011 

Druh z{vodu:  kr{tk{ trať  

Start:    00 = 16:00, cesta na start bude značena modrobílými f{borky  

Vzd{lenosti:   shromaždiště – start: 600 m  

   shromaždiště – cíl: 0 m  

Mapa:    Veisův vrch, 1:10 000, E 5 m, stav červenec 2011, autoři Josef Borůvka a Roman  

   Horký; mapa je vodovzdorně upravena, rozměr A4 

   Mapy se v cíli neodevzd{vají. Prosíme všechny z{vodníky, aby dodržovali  

   pravidla fair play! 

Časový limit:   90 minut  

Upozornění:  Všichni z{vodníci přebíhají m{lo frekventovanou silnici 3. třídy. Dbejte, prosím, 

   zvýšené opatrnosti 

   Kategorie H21E razí 1 kontrolu 2x. Kontrolujte si, prosím, pořadí a kódy kontrol! 

 

:: ETAPA 2 :: 
 

Datum:   30. 7. 2011 

Druh z{vodu:  kr{tk{ trať  

Start:    00 = 10:00, cesta na start bude značena modrobílými f{borky, na startu voda 

Vzd{lenosti:   shromaždiště – start: 1700 m / 165 m převýšení  

http://www.obpostupy.cz/


   shromaždiště – cíl: 1300 m  

Mapa:    Kr{sný, 1:10 000, E 5 m, stav červenec 2011, autoři Josef Borůvka a Roman  

   Horký; mapa je vodovzdorně upravena, rozměr A5 

   Mapy se v cíli neodevzd{vají. Prosíme všechny z{vodníky, aby dodržovali  

   pravidla fair play! 

Časový limit:   90 minut  

Upozornění:  Tratě E2 se dost kříží, pozorně čtěte kódy a d{vejte pozor, kam odbíh{te! 

 

 

uk{zka křížení na trati H21E 

:: ETAPA 3 :: 
 

Datum:   31. 7. 2011 

Druh z{vodu:  klasick{ trať  

Start:    00 = 10:00, cesta na start bude značena modrobílými f{borky  

Způsob startu: handicap do 30 minut ztr{ty na prvního z{vodníka v jednotlivých kategoriích po 2. 

   etapě, další z{vodníci startují po minutových intervalech 

Starty 1. z{vodníků: čas  1. koridor  2. koridor  3. koridor  

   00  D10, D20  H18, H16, H21C libovolný start 

   05  D10L, D21B  H70, H35, H60 kategorií 

   10  D55, D16  H10, H20  HDR, P2, P4 a T 

   15  D14, D50  H10L   na startovní krabičku 

   20  D40, D18  H12, H55  v intervalu 0-90 

   30  D21E, D12  H14, H21B 

   40  D21A, D45  H40, H45 

   50  D60   H21A, H50 

   60  D21C, D35  H65, H21E 

 

Vzd{lenosti:   shromaždiště – start: 500m 

   shromaždiště – cíl: 0 m  

Mapa:    pro kategorie: D10, D12, D14, D16, H10, H12, H14, P2 

   Bramberk , 1:10 000, E 5 m, stav květen 2010; 

   Pro ostatní kategorie: 

   Bramberk 2011, 1:10 000, E 5 m, stav červenec 2011,  
 

   Společné pro obě mapy: autoři Josef Borůvka a Roman Horký; mapa je vodovzdorně 

   upravena, rozměr A3 

   Mapy se v cíli neodevzd{vají. Prosíme všechny z{vodníky, aby dodržovali  

   pravidla fair play! 

Časový limit:   150 minut  

Upozornění:  Konec z{vodu znamen{ proběhnutí cílové č{ry (ne oražení cílové kontroly) a až 

   n{sledné oražení cílové jednotky ve spr{vném pořadí. Nad dodržov{ním tohoto 

   pravidla bude dohlížet rozhodčí 

 



.:: Doprovodný program::. 

:: Večerní program :: 

Je v plné režii obsluhy na koupališti, další možnosti tr{vení volného času (programy kin aj.) naleznete na 

n{stěnce v centru z{vodů 

:: TOMBOLA :: 

Datum:   sobota 30. 7. 2011 

Informace:   Během celého dne si můžete koupit na prezentaci nebo u našich hostesek  

   lístky s možnou výhrou. Ihned po rozbalení se dozvíte, zda jste vyhr{li některou 

   z malých cen. Pokud ne, nezahazujete ihned lístek. Po sobotním vyhlašov{ní  

   výsledků totiž proběhne losov{ní o tři hlavní ceny ze všech prodaných lístků  

   (tj. i které již jednou vyhr{ly). Bližší informace v centru z{vodů. 

 

:: Konrad Pivní štafety :: 

Datum:   30. 7. 2011 
 

Start:    00 = 16:00, start a cíl je přímo v centru z{vodu; dostavte se na start min. o 15min 

   dříve! 
 

Kategorie:   ALKO/NEALKO 
 

Přihl{šky:   11,00-14,30 v sobotu na prezentaci 
 

Vklady:   210Kč/štafeta  
 

Ražení:  elektronické, SportIdent – pozor změna oproti rozpisu! Na prezentaci nahlašte 

   číslo čipu (jeden na štafetu) 
 

Systém štafet:  běží se pět kol; bližší informace se dozvíte před samotným z{vodem 

 

 

 

 

 

 



:: Kitl sprint :: 

 z{vod Rankingu 2011 s koeficientem 1,00 

 

Datum:   pondělí 1. srpna 2011 

 

Shromaždiště: v centru z{vodů Petit Prix 

 

Prezentace:   Ne 31. 7. 14,00-15,30  přihl{šky  

   Po 1. 8.  9,00-9,30  pouze změny  

 

Start 00:   10,00; vzd{len 700m od centra po modrobílých f{bork{ch 

 

Kategorie:   D/H -10, -14, -18, -21A, -21B, -35, -45, -55, H -65, P2 

 

Mapa:   Koupaliště, 1:4 000, e=2,5m; autoři Roman Horký a Jan Picek 

   Mapa je vytvořena podle platného mapového klíče (ISSOM 2007), stav červenec 2011 

   Mapa není vodovzdorně upravena 

 

Vítězný čas:  ve všech kategoriích 12-18 min 

 

Vzd{lenosti:  start – shromaždiště  700m 

   Cíl – shromaždiště   0m 

 

Systém ražení:  Elektronický – SportIdent; v případě porušení budou na mapě R políčka 
 

Omezení    

běžeckého obutí:    ž{dné, naopak doporučujeme stejné oblečení a obuv jako při z{vodech Petit Prix 
 

Terén:   lesní sprint – tj. terén horský, kamenitý, středně hust{ síť cest; čistý les, v jedné č{sti 

   velmi rychlý, v druhé stěžuje běh velké množství kamenů, skalek a těžk{ podložka 

 

Předpis:  Z{vodí se podle platných pravidel ČSOS a Soutěžního ř{du pro soutěže ČSOS 

 

Trénink:  před sprintem, v neděli od 14,00-20,00 lze absolvovat trénink v okolí Jablonce  

 

Vrchařsk{ prémie:     na trati H21A (4. kontrola) a D21A (14. kontrola)  

 

Vyhl{šení:  proběhne ihned po ukončení z{vodů 

 

Parametry tratí: kat.   délka  přev. 

   H21A   2,46km  100m 

   D21A   1,97km  65m 

   D10, H10     0,9km  20m 

   D14,P2   1,44km  35m 

   H14,D21B,D18 1,76km    45m 

   H18,H21B  2,16km  70m  

   H35          2,06km  60m 

   H45       1,84km  55m 

   D35, H55  1,59km   40m 

   D45,D55, H65   1,38km   35m 



.:: Parametry tratí ::. 

1. etapa   2. etapa   3. etapa 

p{tek 29. července  sobota 30. července  neděle 31. července 

  stavitel tratí M. Posselt stavitel tratí J. Picek  stavitel tratí Z. Zuz{nek 

        
  délka převýš.  počet k.  délka převýš.  počet k.  délka převýš,  počet k. 

D10  2,1 105 10  2,3 70 7  2 80 6   

D10L  2,2 105 10  2,6 90 6  1,9 110 5   

D12  2,2 140 10  2,4 70 9  2,6 150 9   

D14  2,5 140 15  2,5 110 11  2,8 150 10   

D16  2,8 150 16  2,8 125 15  4,3 220 11   

D18  3,1 155 19  3,3 120 16  4,5 210 10   

D20  3,2 160 18  3,3 120 16  5,3 280 14   

D21E  4 190 24  4,3 160 18  6,6 320 16   

D21A  3,7 180 21  3,9 140 18  6,2 310 15   

D21B  3,5 165 18  3,4 120 17  6 260 16   

D21C  2,7 125 15  3 100 17  5,3 280 14   

D35  3,2 160 18  3,3 120 16  5,4 230 11   

D40  3,1 155 19  2,9 120 15  5,3 280 14   

D45  2,7 125 15  2,9 120 15  4,5 210 10   

D50  2,3 125 14  2,7 90 14  4,4 170 13   

D55  2 110 11  2,3 85 12  3,6 190 10   

D60  2 110 11  2,3 85 12  3,6 190 10   

H10  2,1 105 10  2,3 70 7  2 80 6   

H10L  2,2 105 10  2,6 90 6  1,9 110 5   

H12  2,5 140 12  2,5 90 9  2,6 150 9   

H14  2,8 150 16  3 120 13  4,3 220 11   

H16  3,4 180 19  3,2 150 17  4,5 210 10   

H18  3,9 210 22  3,8 135 19  6,2 310 15   

H20  4,2 235 23  4,2 175 17  7,4 380 18   

H21E  5,2 270 29  5,5 205 25  9,1 450 23   

H21A  4,7 235 26  4,4 150 18  8 410 18   

H21B  4,2 235 23  4,1 170 20  7,4 380 18   

H21C  3,9 210 22  3,4 140 17  6,6 270 18   

H35  4,2 235 23  4,2 175 17  8 410 18   

H40  3,9 210 22  3,8 135 19  6,6 320 16   

H45  3,7 180 21  3,6 125 15  6,6 270 18   

H50  3,5 165 18  3,3 120 15  6 260 16   

H55  3,2 160 18  3 115 17  5,4 230 11   

H60  2,7 125 15  2,7 90 14  5,4 230 11   

H65  2,3 125 14  2,3 85 12  4,4 170 13   

H70  2,3 125 14  2,3 85 12  4,4 170 13   

HDR  2,2 105 10  2,6 90 6  1,9 110 5   

P2  2,2 140 10  2,4 70 9  2,8 150 10   

P4  3,4 180 19  3,2 150 17  3,6 190 10   

T  4,2 235 23  4,1 170 20  6,6 270 18  
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