
               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DATUM:    sobota 29.10.2011 

 

POŘADATEL:   SK Chrast, oddíl orientačního běhu 

 

KATEGORIE:   

 

Kategorie Předpokládaná délka Mapa Odkud - Kam Doprava busem 

I cca něco přes 22 km A, B, C, D, E, F, G Vysílač Krásné - Skala ANO 

II cca 13 km E, F, G Majlant - Skala ANO 

III cca 6 km G Skala (les v místě) NE 

IV trať pro příchozí G Skala (les v místě) NE 

Pozn.: kategorie IV zařazena do akce „Dny orientace v přírodě“, pro tuto akci je dle výběru účastníků 

možné využít i další nabízené kategorie, vypsané pro tento  závod (I, II, III). 

 

SHROMAŢDIŠTĚ:  Hostinec u Bačkovských na Skale 

 

PREZENTACE:   10:30 – 11:30 na shromaždišti (kategorie IV v libovolný čas od 10:30) 

 

STARTOVNÉ:    

Kategorie Vklad 

I 60,-Kč 

II 40,-Kč 

III 30,-Kč 

IV Zdarma 

Gulášek 50,-Kč 

 

Poţadavek na guláš uvádějte v přihlášce, bude k dispozici pouze pro 

objednané ! Vklady za startovné a guláš se platí na místě. 

 

Více informací o této akci bude v následně vydaných podrobných propozicích. Obecné 

informace o dnech orientace v přírodě zde. 

http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/DnyOrientace.aspx


START:  hromadný odjezd autobusu ve 11:45 hod (POZOR, změna času odjezdu) od 

hostince na Skale směr Krásné (start kategorie I.) a Majlant (start kategorie II.) 

 

start kategorie III a IV. ve 12:15 z louky u Hostince u Bačkovských (u kategorie 

IV. se předpokládá intervalový start od 12:15, podle toho, jak budou zájemci 

přicházet) 

 

PRŮBĚH ZÁVODU: Závodníci se na Skale odprezentují, převléknou do běžeckého. Ve 12:00 hod bude 

od hospody na Skale odjíždět autobus pro kategorie I . a II. směr Krásné (zde 

vystupuje kat. I.) a na zpáteční cestě zastaví v obci Majlant (zde vystupuje kat. 

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 na Skale v Hostinci pana Bačkovského. Kategorie III. a 

IV. startuje přímo od hospody a cíl má opět v hospodě.  

 

CÍL:    Hostinec u Bačkovských na Skale 

 

PŘIHLÁŠKY:   do 23. října 2011 na mail: prihlasky@obchrast.com    

přihlášky ve formátu: reg. číslo (ročník u nereg.), kategorie, příjmení a jméno, 

guláš (ano/ne), oddíl. Závodníci kategorie IV se mohou hlásit aţ v místě 

závodu. 

Závodníci CHT mají moţnost přihlásit se přes přihlašovací systém jako na 

ostatní závody! 

S přihlašováním neváhejte a dodrţujte výše uvedený termín, neboť je třeba 

připravit dostatečný počet map. Při přihlášení na místě riskujete, ţe se na vás 

mapa vámi zvolené kategorie nedostane.. 

 

STAVBA TRATÍ:  Pepa Vítek, Jarda Matras 

 

MAPA:     A – Javorné 

B – Plesný 

C – Hladký les 

D – Babáky 

E – Ležáky 

F – přeběh po turistické mapě 

G – Čermákova skála 

 

RAŢENÍ:  mechanické do papírových průkazek 

 

PO ZÁVODĚ: 

Po skončení závodu následuje kromě lízání ran a šrámů, rozhánění křečí či dolgitových zábalů společné 

posezení až do večerních případně nočních hodin a večer je pojat jako důstojné zakončení závodní 

sezóny 2011. Možná bude i trochu kultury, připravujte, vymýšlejte vlastní iniciativa každého účastníka 

bude velice vítaná.... K tanci a poslechu zahraje reprodukovaná hudba (CD, MP3), k dispozici je též 

mikrofon. Očekáváme aktivní přístup každého účastníka ke kulturnímu programu a zasazení se o jeho 

realizaci. Vezměte s sebou dostatek dobré nálady, hodně nápadů a případně i nějaký hudební nástroj.... 

Jako obvykle se za námi zavřou na dlouhou zimní sezónu dveře hospody, pravděpodobně bude nutné 

dopít a dojíst všechny zbytkové zásoby, které by se mohly zkazit  

Podrobnější informace se dozvíte z pokynů, které budou vydány v týdnu před závodem. 

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST !!! 

mailto:prihlasky@obchrast.com

