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POKYNY 

pro účastníky 7. závodu oblasti Vysočina 
 

Pořádající subjekt SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT) 

Centrum           Louka za obcí Zdislav (1 km JV od Luže),  

Loc: 49°52'52.419"N, 16°2'10.444"E – doporučujeme oddílové stany !! 

Datum  Neděle, 22.5.2011 

Druh závodu  Klasická trať 

Prezentace  V centru 8:45 - 9:30 hod. 

Parkování auta – v centru závodu na louce (parkovné 20,- Kč), autobusy – vyloží 

závodníky v místě shromaždiště a odjedou parkovat na pořadatelem 

určené místo – Luže, náměstí (parkovné neplatí). Dbejte důsledně  

pokynů pořadatelů!!! 

Šatny Oddílové stany nebo vlastní dopravní prostředky v centru závodu na 

louce.  

WC TOI-TOI v centru na louce. Dodržujte pořádek a čistotu!!! Cestou na 

start není WC, využijte WC v centru závodu. 

Mytí Na louce v centru závodu (plastová umyvadla) 

Start 00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 250 m – modrobílé fáborky. 

Cíl přímo v centru na louce; v cíli se razí cílová jednotka; vyčítání čipů 

v cílovém stanu – nezapomeňte si pokud možno co nejdříve vyčíst 

čip!!! 

Mapa BUKOVINA 2011 - 1:15 000, E = 5 m, stav duben 2011, autoři: Martin 

Kratochvíl, Petr Mareček; mapa není vodovzdorně upravena; mapy se v 

cíli odebírají do doby startu posledního závodníka (cca do 11:30 hod) 

Terén  Z větší části rovinatý, dobře průběžný terén, v SV části mírně svažitý, 

několik údolíček, Z část hluboké údolí s potokem, řada porostových 

detailů. Prostor se nachází v nadmořské výšce 320 – 400 m. 

Kategorie HDR, kategorie P 

Závodníci startují libovolně, nejdéle však do času 80, na startu razí 

startovní kontrolu (při vstupu do koridoru dbejte pokynů startéra, 

v případě kumulace většího počtu závodníků těchto kategorií v jeden čas 

musíte počítat s odpovídající čekací dobou). 

Popisy kontrol        POZOR! Budou vytištěny pouze na mapách! 

Způsob ražení Elektronický razící systém SPORTIdent. 

Čas. limit 150 minut pro všechny kategorie. 

Občerstvení Po doběhu v centru závodu, kategorie H21C, H35 v lese na kontrole číslo 

111. 

 Párky, pivo, káva, buchty a ostatní běžný sortiment  

Průběžné výsledky Budou vyvěšovány jak v centru na louce. 

Vyhláš. výsledků V centru závodu na louce. Pouze žákovské cca ve 13:15 hod. 

Předpis Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina. 

Protesty U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč 

Funkcionáři: Ředitel:   Jaroslav Matras 

 Hlavní rozhodčí: Josef Vítek, R2 

 Stavba tratí:  Jaroslav Zeman, R3 
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Jury: Čejka Miloslav JHB 

Wurzel Břetislav OSN 

Voborníková Eva CTB 

Zvláštní mapové značky 

 Zelené kolečko – výrazný strom 

 Hnědý křížek - plošinka 

 Zelený křížek - vývrat 

 Černý křížek – triangulační tyč, včelín 

Upozornění Veškerý les v okolí louky, na níž je umístěno shromaždiště je pro 

závodníky zakázaným prostorem!!! Zákaz vstupu na nově osázené 

lesní plochy. Prosíme všechny účastníky závodu o důsledné udržování 

pořádku v celém prostoru centra závodu.  

 Některé kategorie překonávají na trati silnici 3. třídy. I když je zde 

poměrně nízká intenzita dopravy, tak stejně dbejte při jejím přebíhání 

zvýšené opatrnosti. 

 Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí !!! 

Poděkování Děkujeme městu Chrast a zemědělskému družstvu Luže za podporu při 

pořádání závodu. Dále děkujeme městu Luže, majitelům lesa a 

přilehlých pozemků za bezproblémové jednání o vstup na jejich 

parcely. Pochopitelně děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří 

byli nápomocni při uspořádání závodu. 

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek! 

 

správný obchůdek 

pro správné cyklisty 

 


