
POKYNY 

pro účastníky 2. závodu oblasti Vysočina - sprint 
 

Pořádající subjekt:  SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT) 

 

Centrum:   Skuteč, fotbalové hřiště u koupaliště 

 

Datum:  sobota, 28.3.2015 

 

Druh závodu:  sprint 

 

Prezentace:  v centru závodu od 8:30 do 9:30 a od 12:45 do 13:30 hod. 

 

Parkování:   http://mapy.cz/s/gHeQ 49.8464739N, 15.9866061E 

Osobní auta i autobusy na parkovišti u koupaliště, 300 m od centra závodu. 

Dbejte pokynů pořadatelů. Na místě bude vybírán poplatek za parkování 

ve výši 20,- Kč. 

 

Šatny, WC:  V centru závodu na fotbalovém hřišti možnost použití oddílových stanů, 

případně využití vlastních dopravních prostředků. WC výhradně v centru 

závodu formou mobilních toalet. Cestou na start WC není, platí přísný 

zákaz znečišťování okolí (v rámci dobrých vztahů souvisejících s možností 

pořádání dalších závodů). 

 

Mytí: V centru závodu, umyvadla, omezeně sprcha. Udržovat čistotu a pořádek! 

 

Start 00 14:00 hod., intervalový, vzdálenost na start 800 m z centra, značeno 

modrobílými fáborky 

 Cestou na start se přechází velice frekventovaná vozovka. Dbejte 

zvýšené opatrnosti a přecházejte pouze na přechodu. V tomto místě 

budou na bezpečnost dohlížet i pořadatelé. 

 

Cíl: vzdálenost z cíle do centra 1.300 m; v cíli závodu se razí cílová jednotka; 

vyčítání čipů probíhá v centru závodu – nezapomeňte si v rámci brzkého 

uzavření výsledků pokud možno co nejdříve vyčíst čip 

 

Mapa:  Skuteč, 1:5000, E=2 m, stav 3/2015, velikost A4; autor: Martin Krejsa; 

mapový klíč: ISSOM 2007; přímý tisk; mapa není vodovzdorně upravena; 

mapy se v cíli odebírají do doby startu posledního závodníka 

 

Terén: Městská zástavba, téměř výhradně zpevněné plochy (nedoporučujeme boty 

s hřeby). Prostor se nachází v nadmořské výšce 370 – 440 m. 

 

Upozornění: Závod probíhá za plného provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti při 

přebíhání veškerých komunikací. 

 

Zakázané prostory:  Před závodem a v době jeho konání prostor centra města a jeho 

bezprostřední okolí (apelujeme na respektování fair play). Během závodu 

soukromé pozemky znázorněné dle mapového klíče. 

 

Parametry tratí: samostatná příloha 

http://mapy.cz/s/gHeQ


 

Kategorie HDR, kategorie P: 
Závodníci startují v libovolném čase, nejdéle však do startovního času 60 = 15:00 hod., 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). 

 

Zvláštní mapové značky:  
zelené kolečko – výrazný strom  

černý křížek – umělý objekt, mobiliář, dětské prolézačky 

černé kolečko – pomník, socha 

  

Popisy kontrol: odběr formou samoobsluhy v centru závodu 

 

Způsob ražení: 

Pro všechny kategorie použit elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI čip nesmí být 

v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu 

a kontrolu mazání. V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou 

oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě (R1 – R3), mapu s náhradním ražením je pak 

povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen 

vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí. 

 

Časový limit:  45 minut pro všechny kategorie 

 

Čas vítěze: předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti 

Vysočina  

 

Občerstvení: po doběhu v centru závodu; zajištěn prodej základního občerstvení - 

polévka, párky, pivo a nealko nápoje, buchty a ostatní běžný sortiment  

 

Průběžné výsledky: budou vyvěšovány v centru závodu 

 

Vyhlášení výsledků: v centru závodu cca v 16 hod., pouze žákovské kategorie a všichni HDR 

 

Předpis:  závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina 

  

Protesty:  předkládány hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč 

 

Funkcionáři: 

Ředitel závodu: Jaroslav Matras  

Hlavní rozhodčí: Jan Krejsa, R2  

Stavba tratí: Martin Krejsa, R3 

  

Jury: 

Polednová Hana (RUZ) 

Šťastná Lenka (CTB)  

Hladílek Jan (PZR) 

 

Poděkování: 

Děkujeme městu Skuteč za bezproblémové jednání o vstup na jeho pozemky. Pochopitelně 

děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří byli nápomocni při uspořádání závodu.  

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek!  


