
 
 
 
 

 

Pokyny pro závodníky  
 

Spole�né 

P�íjezd 
Centrem závodu je obec Skala, hostinec u Ba�kovských. Parkování je podél silnice (z kopce 
dol�), nijak zvláš� organizováno. Prosíme o ohled na místní obyvatele a jejich výjezdy 
z dom�.  

Prezentace 
Kategorie I a II:  9:30-10:30 v míst� shromaždišt� 
Kategorie III a IV: 9:30 – 12:30 v míst� shromaždišt� 
 
P�íprava karti�ek pro ražení kontrol (popisy ale budou zárove� na �i u mapy) – doporu�uje se 
– obzvlášt� u kategorie I – napsat si popisy pro �ást v Maštalích, celkový sumá� bude 
neprakticky p�iložen v mapníku. Ur�it� doporu�ujeme, abyste si zabalili startovní pr�kaz, 
je vytišt�n na oby�ejném papí�e (za jeho poškození a p�ípadnou ne�itelnost si nesete 
odpov�dnost sami)! 

Upozorn�ní 
• Upozorn�ní 1 – kontroly jsou rozneseny již v pátek 

• Upozorn�ní 2 – každý b�ží na vlastní nebezpe�í  

• Upozorn�ní 3 – po�adatel b�žc�m nijak nepom�že p�i p�ípadném skre�ování závodu, 

tedy žádné doprošování se na ob�erstvova�kách 

• Upozorn�ní 4 – je možné si dát na ob�erstvovací stanici své vlastní ob�erstvení, 

osobn� doporu�uji Big Tastyho (alias Big Nastyho) 

• Upozorn�ní 5 – kvalita mapy Košumberk není nejlepší, jde o vytišt�nou kopii 

• Upozorn�ní 6 – autobus cestou na start bude dost plný (cca 70 závodník�), dbejte 

vzájemné ohleduplnosti. Do autobusu nevstupujte s botami s h�eby! 

Pro jednotlivé kategorie: 

Kategorie I  
Po prezentaci je v 11:00 z prostoru p�ed hostincem u Ba�kovských odjezd autobusu sm�r 
Budislav – startovní místo kategorie I. Po výstupu se závodníci vedeni po�adatelem odeberou 
na místo startu. 



Následuje hromadný start.  
P�i n�m závodníci obdrží sadu map (5) i s popisy všech kontrol v jednom velkém mapníku. 
Po fáborcích b�ží na mapový start (v terénu vyzna�eno lampiónem) a b�ží zkrácenou tra� na 
map� Dudychova jeskyn�.  
V cílovém bodu (- kde dochází k vým�n� mapy) je op�t pouze lampión bez kleští, závodníci 
zde tedy nic nerazí a pouze vym��ují mapu – b�ží middle na map� Kazatelna.  
V cíli této trat� je op�t jen lampion + první ob�erstvovací stanice (Frederic Sudre). 
Následuje vým�na mapy a b�ží se HROB na turistické map�. 
V cíli této �ásti (4. kontrola) je op�t jen lampion, závodníci m�ní mapu a b�ží zkrácenou na 
map� Košumberk. Na trati je druhá ob�erstvovací stanice (Miroslava Moty�ková).  
Za pár kontrol je op�t vým�na mapy (pouze lampion, závodník nic nerazí) a závodník b�ží (u 
n�kterých spíše jde) poslední �ást – zkrácenou na map� �ermákova skála.  
Cíl závodu je v hostinci u Ba�kovských, po dob�hu budou mít závodníci v nohách 23 km 
vzdušnou �arou a 50-60 kontrol (nemám nyní u sebe mapy pro p�esné �íslo:-). Po dob�hnutí 
prob�hne kontrola ražení. 
 

Kategorie II 
Po prezentaci je v 11:00 z prostoru p�ed hostincem u Ba�kovských odjezd autobusu sm�r 
Budislav (spole�n� se závodníky kategorie I) – startovní místo kategorie I. Po výstupu b�žc� 
kategorie I autobus pokra�uje sm�rem Doly – startovní místo kategorie II. Po výstupu se 
závodníci odeberou na místo startu.  
Následuje hromadný start – závodníci obdrží 2 mapy v jednom mapníku + popisy všech 
kontrol.  
Závodníci b�ží zkrácenou na map� Košumberk. V pr�b�hu trati je ob�erstvovací stanice 
(Miroslava Moty�ková). Následuje vým�na mapy – ozna�eno pouze lampiónem, závodník nic 
nerazí – a b�žci jdou do záv�re�né �ásti – zkrácené na map� �ermákova Skála.  
Cíl je v hostinci u Ba�kovských, závodníky �eká 13 km vzdušnou �arou a cca 30-40 kontrol 
po dob�hnutí prob�hne kontrola ražení.  

Kategorie III 
Po prezentaci (do 12:30) dojde ke spole�nému odchodu na místo startu (cesta p�ed hostincem 
u Ba�kovských) a následuje hromadný start. Závodníci obdrží mapu spole�n� s popisy a 
vyráží na tra�. Po 6 km a cca 20 kontrolách p�ib�hnou zp�t do cíle – Hostince u 
Ba�kovských. 
Následuje kontrola ražení.  

Kategorie IV 
Závodníci se prezentují v pr�b�hu závodu do cca 14:30, jsou startování dle chuti intervalov� a 
�eká je 3 km a 7 kontrol. Hlavn� tato kategorie pro p�íchozí je za�azena do akce „Dny 
orientace v p�írod�“. P�i prezentaci obdržíte od po�adatel� veškeré informace. 
 
Po závod� v p�im��ený �as prob�hne vyhlášení výsledk�, první t�i v každé kategorii plus 
první t�i ženy v kategorii I, a po tiskové konferenci volný program. Dále se bude servírovat 
objednaný gulášek a pak následuje volná zábava až do pozdních ve�erních, no�ních �i ranních 
hodin:-) Možná i trocha kultury �i n�jaké p�ekvapení. 
 

Po�adatelé Vám p�ejí hezký sportovní a kulturní zážitek! 


