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POKYNY 

pro účastníky DUŠIČKOVÉHO ZÁVODU 
 

Pořádající subjekt SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT) 

Centrum  Skala (hostinec pana Bačkovského) - 49°52'8.174"N, 15°56'56.263"E 

Datum  Neděle, 27.10.2013 

Druh závodu  tradiční závod na zakončení chrastecké závodní sezóny 

Prezentace  10:30 - 11:00 (kategorie I a II)  

   12:00 – 12:30 (kategorie III. a IV.)  

Parkování Osobní auta na parkovišti u hostince (omezená kapacita, buďte 

ohleduplní k ostatním) 

Šatny ve vytopeném sále hostince  

WC v hostinci na dvoře 

Mytí není zajištěno 

Start a doprava na start 

 v 11:15 odjíždí autobus se závodníky kategorie I a II směr Kutřín, zde 

vystoupí kategorie II. Autobus poté pokračuje směr Karlštejn, odkud 

startuje kategorie I. (start 00 = až dorazí autobus do příslušného startu) 

 Kategorie III a IV. ve 12:30 ze silnice u hostince u Bačkovských (u 

kategorie IV. se předpokládá intervalový start od 12:30, podle toho, jak 

budou zájemci přicházet) 

Cíl v hostinci na sále 

Mapy 

 

 Kategorie 

Mapa Typ mapy Měřítko Stav I II III IV 

Hřivnáč OB 1:15 000 2010 1.    

Čachnov Turistická cca 1:24 000 Mapy.cz 2.    

Miřetín Turistická cca 1:24 000 Mapy.cz 3.    

Předhradí Turistická cca 1:24 000 Mapy.cz 4. 1.   

Bukovina OB 1:15 000 2010 5. 2.   

Podskala OB 1: 15 000 1992 6. 3.   

Čermákova skála OB 1: 15 000 2004   1. 1. 

 

Délky tratí 

Kategorie Délka Počet kontrol 

I 25,6 km 26 k 

II 12,0 km 15 k 

III 7,0 km 12 k 

IV 3,5 km 7 k 
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Startovné 

Kategorie I II III IV Gulášek 

Vklad 60,-Kč 40,-Kč 30,-Kč Zdarma 50,-Kč 

 

Terén  Velmi různorodý   

Upozornění Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí!!! Závodníci kategorie I 

a II jsou povinni podepsat prohlášení, že závodí na vlastní nebezpečí. 

Závodníkům hlavní kategorie, kteří si myslí, že si na trati pobudou déle 

než 5 hodin doporučujeme vzít si čelovku (start bude cca ve 12 hodin a 

západ slunce je vzhledem ke změně času v 16:45). 

 Závod probíhá částečně v CHKO Žďárské vrchy, dodržujte návštěvní řád 

a chovejte se maximálně ohleduplně! 

 Dbejte zvýšené opatrnosti  

 při průběhu údolím řeky Krounky – na turistickém chodníku se 

vyskytují žebříky a lávky, pokud bude mokro, je zde terén velmi 

kluzký! 

 při přeběhu silnice (bude se překonávat silnice I. třídy!!! – při 

přecházení si počínejte velmi opatrně), ale pozor dávejte i na 

ostatních komunikacích.  

 Při přeběhu železniční tratě (261 Žďárec u Skutče – Svitavy) 

Zákaz vstupu na soukromé pozemky a osetá pole. 

Povinná výbava Kategorie I – mobilní telefon 

Nadmořská výška  750 – 350 m.n.m. 

Popisy kontrol        vytištěné na mapě 

Způsob ražení Klasické mechanické do průkazek, pro kategorie I a II kombinovaný 

s elektronickým systém ražení SPORT-ident (SPORTIdent pouze na 

kontrolách občerstvovaček a v cíli). Závodník je povinen nejpozději na 

startu provést vymazání čipu a kontrolu mazání. Závodník je povinen 

vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí. 

Časový limit není stanoven 

Čas vítěze  není stanoven 

Občerstvení po doběhu v cíli 

 Po vyhlášení výsledků se budou vydávat objednané guláše (platí se panu 

hostinskému u okénka). 

 

 Rozpis občerstvovacích stanic na trati a vzdálenosti mezi 

občerstvovačkami: 

  

 
Ionťák, sušenky, 

banán – rozhodčí, 

auto 

Ionťák, sušenky, 

banán – rozhodčí, 

auto 

Samoobslužná - 

voda 

Hostinec u 

Bačkovských 

Ražení SPORTIdent SPORTIdent Mechanické SPORTIdent 

I 14.km (kontrola č. 

13) 

18.km (kontrola č. 

16) 

23.km (kontrola 

č. 23) 

Cíl 

II - 5.km (kontrola č. 5) 10. km (kontrola 

č. 12) 

Cíl 

 

 

Průběžné výsledky budou vyvěšeny v hostinci 
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Vyhlášení výsledků po doběhu alespoň 2/3 závodníků hlavní kategorie 

Předpis závodí se podle pravidel fair play 

Protesty se řeší po doběhu u okénka výčepu na sále hostince 

Funkcionáři: stavitelé tratí a hlavní organizátoři: Jarda Matras, Tomáš Matras 

 

Děkujeme panu Bačkovskému za poskytnutí kvalitního zázemí. 

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


