
               

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

DATUM:    sobota 29.10.2011 

 

POŘADATEL:   SK Chrast, oddíl orientačního běhu 

 

KATEGORIE:   

 

Kategorie Skutečná délka Mapa Odkud - Kam Doprava busem 

I cca 25,5 km A, B, C, D, E, F, G Vysílač Krásné - Skala ANO 

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

III 7,8 km G Skala (les v místě) NE 

IV 4,2 km 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) 

 

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) 

 

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


PRŮBĚH ZÁVODU: Závodníci se na Skale odprezentují, převléknou do běžeckého. V 11:45 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 

 

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, pro kategorie I a II kombinované (SI čip 

bude použit pro oražení krabičky na občerstvovací stanici a v cíli) 

 

OBČERSTVENÍ:  KATEGORIE I a II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 km – samoobslužná (VODA) 

 12 km – Včelákov (kostel) – rozhodčí, označte průchod čipem do krabičky 

 18 km (kategorie I), 6 km (kategorie II) – lom mezi Kvasínem a Cejřovem – 

rozhodčí, nachází se na kontrole, označte průchod ražením do průkazky a zároveň 

čipem 

 24 km (kategorie I), 12,5 km (kategorie II) – samoobslužná (VODA) 

 

Vlastní občerstvení je možné předat rozhodčím z občerstvovaček před Vašim odjezdem na Skale. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

Pokud nejsou postupy mezi kontrolami na mapách kresleny přímkou, jedná 

se o povinný úsek, který je nutno dodrţet!! 

Tratě kříží několik silnic, mimo jiné i silnici I. třídy  (37), kde je vysoká intenzita 

dopravy. Dále se přebíhá ţelezniční trať 238 (Pardubice – Havlíčkův Brod). 

DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI!!!! (zákaz běhání po silnici I. 

třídy a po železniční trati, je povoleno ji pouze opatrně přeběhnout). Na jednom 

postupu (na kontrolu 24 – kategorie I a na kontrolu 13 – kategorie II) vede podél 

železniční trati pěšina (povinný úsek) – část vyfáborkována. 

Neběhejte prosím přes soukromé pozemky a oseté pole!!¨ 

Závodníci kategorie I a II podepisují prohlášení, ţe závodí na vlastní 

nebezpečí! 

 

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.  

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST !!! 


