DUŠIČKOVÝ ZÁVOD 2010
Aneb z Majlantu přes Ležáky až do Podlažic

Z
Záávvoodd zzaařřaazzeenn ddoo aakkccee „„D
Dnnyy oorriieennttaaccee vv ppřříírroodděě““
Více o této celorepublikové akci na webových stránkách krob.eso9.cz

Datum:

sobota 30.10.

Pořadatel: SK Chrast, oddíl orientačního běhu
Kategorie
I.

Předpokládaná
délka
cca 20-21 km

Mapy

Odkud - kam

II.

cca 13 km

III.

cca 6 km

A,B,C, divácký
průběh 1,5km,
D,E
C, divácký
průběh 1,5km, D,
E
E

Majlant(Miřetice)
- Podlažice

IV.

trať pro příchozí

E

Podlažice

Doprava
autobusem
ANO

Žumberk Podlažice

ANO

Podlažice

NE – start z
Podlažic
NE – start z
Podlažic

Kategorie IV. je zařazena do programu „Dny orientace v přírodě“
Shromaždiště: hostinec u Hamouna, Podlažice
Prezentace: 10:00-11:30 pro kategorie I. a II., 12:00-13:00
Startovné:
Kategorie
I.
II.
III.
IV.
Gulášek

Vklad
60 Kč
40 Kč
30 Kč
zdarma
50 Kč

Start:
Kategorie I. a II. hromadný odjezd autobusu v 12:00 od hostince směr Majlant u Miřetic (zde
vystupuje kategorie I.) a poté směr Žumberk (zde vystupuje kategorie II.). Z těchto míst budete
hromadně odstartováni a na startu obdržíte všechny mapy, které budete potřebovat. Závodí se na trati
s pevným pořadím kontrol. Na trati budou občerstvovací stanice, které budete mít vyznačené v mapě.
Cíl závodu je pro všechny kategorie v Podlažicích v hostinci U Hamouna. Kategorie III. a IV.
startuje přímo z louky naproti hospodě a cíl má opět v hospodě.
Cíl:
Hostinec u Hamouna v Podlažicích
Přihlášky:
Závodníci kategorií I., II. a III. se mohou přihlásit do 24.10. přes přihláškový systém na stránkách
http://dusickac.php5.cz/ (není nutné přidávat SI číslo, závod se běží na papírových průkazkách)
Závodnící kategorie IV. se mohou hlásit až v místě závodu.
Závodnící CHT nechť rovněž využijí přihlašovacího systému na http://dusickac.php5.cz/

S přihlašováním prosím neváhejte a dodržujte výše uvedený termín, neboť je třeba připravit
dostatečný počet map (kategorie I. a II. poběží na upravených mapách tisknutých speciálně pro tento
závod).
V případě nutnosti email: jiri.jansa@centrum.cz
Jiří Jansa

STAVBA TRATÍ:

MAPA:

A – Ležáky (1:10 000), mapa bez cest
B – přeběh po turistické mapě, mimo jiné se podíváte do nacisty vypálené obce
Ležáky či proběhnete po úzké hrázi mezi 2 rybníky
C – Žumberk (1:10000), mapa bez cest
Měřený divácký průběh 1,5 km
D – Na Lánech (1:15 000)
E – Horecký Rybník (1: 10 000)

RAŽENÍ: mechanické do papírových průkazek

PO ZÁVODĚ:
Guláš, vyhlášení + kulturní zábava
NOCLEH:
vedle hospody ve škarpě

