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pro ú�astníky 1. závodu ligy Vyso�iny– 31.3.2007 

Po�adatel  Oddíl orienta�ního b�hu SK Chrast (CHT) 
Centrum  Chata Polanka – 2 km JZ od Nových Hrad� 
Druh závodu  klasická tra� 
Prezentace  V centru 8:15 - 9:15 hod. 
Parkování Výhradn� dle pokyn� po�adatel� – osobní automobily v blízkosti chaty 

Polanka, autobusy vyloží závodníky v centru závodu a odjedou parkovat 
do 2 km vzdálených Nových Hrad� 

Šatny Vlastní dopravní prost�edky, prostor v okolí chaty Polanka. 
WC V chat� v centru závodu (vchod z venku) 
Mytí Pro otužilé v nedalekém potoce, zákaz používání saponát� !!! Sprcha na 

mince, vstup z venku chaty. 
Start 00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 300 m – modrobílé fáborky. 
Cíl V centru závodu, v cíli se razí cílová jednotka, �tecí jednotka je umíst�na 

v budov� chaty – nezapome�te si vy�íst!!! 
Mapa KAZATELNA, 1:10000, E = 5 m, stav jaro 2002, velikost A4; mapa není 

vodovzdorn� upravena; mapy se v cíli odebírají do 11:45 hod. 
Terén  Kopcovitý, dob�e pr�b�žný s �etnými kameny a skalkami, hustá sí� 

komunikací. 
Upozorn�ní Dbejte zvýšené opatrnosti p�i pohybu v prudkých svazích a p�i 

p�ekonávání vodních tok�. 
 V prostoru závodu je n�kolik nových pasek a oplocenek, které nebudou 

v map� dokresleny (nenacházejí se v bezprost�ední blízkosti kontrol a 
nemají pro závodníka rozhodující význam p�i realizaci postup�). Mapy 
se zákresem t�chto zm�n budou vyv�šeny v p�edstartovních koridorech. 
Pozor!!! Všechny kategorie p�i závod� p�ekonávají silnici. Trat� žá-
kovských kategorií jsou soust�ed�ny na p�eb�h v jednom míst�, kde bude 
dopravu zpomalovat pov��ená osoba. 
Kategorie HDR – závodníci startují libovoln�, nejdéle však do �asu 70, 
na startu razí startovní kontrolu. 
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpe�í !!! 

Popisy kontrol Formou samoobsluhy v centru závodu. 
Zp�sob ražení Elektronický razící systém SPORTIdent – nezapome�te si vy�íst �ip!  
�as. limit 150 minut pro všechny kategorie. 
Ob�erstvení Po dob�hu v centru závodu, kategorie D21C, H18, H35 a H21C na kont-

role �. 123, vyzna�eno v piktogramech. V centru závodu bude též stánek 
s b�žným sortimentem ob�erstvení (párky, pivo, limo, sušenky, ...), od 11 
hod bude otev�ena chata – možno využít ob�erstvení uvnit�. 

Vyhláš. výsledk� Žákovské kategorie a kategorie H21C, D21C v 13.00 – 13:30 hod. 
P�edpis Závodí se dle platných pravidel OB a sout�žního �ádu oblasti Vyso�ina 
Protesty U hlavního rozhod�ího s vkladem 200,-K� 
Funkcioná�i: �editel:   Jaroslav Matras 
 Hlavní rozhod�í: Michal Kuban, R3 
 Stavba tratí:  Jan Krejsa, R3 
Jury: Hrstková Dana (JHB) 

Kratochvíl Martin (SJI)  
Š�astný Karel (CTB) 

Po�adatelé p�ejí všem závodník�m správný sm�r a hezký sportovní zážitek! 


