
Pokyny 

pro účastníky 

Závod Jihočeského žebříčku v orientačním běhu v Plané nad Lužnicí 
 
Datum:                   neděle 28. dubna 2013 

Pořadatel:  SK Kotnov Tábor 

Centrum závodu:   Louka u Sportovního areálu za řekou - Planá nad Lužnicí 

 GPS: 49°21'9.554"N, 14°42'1.955"E  http://www.mapy.cz/s/6VKv 

Prezentace:            od 9:00 do 10:15 
Start 00:                 11:00 hodin – zahájení startu všech kategorií 

způsob startu - intervalový 

Parkování:             Do naplnění kapacity pro parkování na louce v centru závodu. Poté na 
parkovacích plochách a místních komunikacích v Plané nad Lužnicí.  

 Převlékání ve vlastních autech. 

Vzdálenosti:           parkoviště – centrum               0-200 m 

                              centrum  - start:                       600 m 
                              cíl – centrum:                                50 m 
Popisy kontrol       výdej popisů samoobsluhou v centru 
Mapa:                    Maršák, 1:10 000; E = 5 m; stav: 4/2013; rozměr 275 x 297 mm (šxv) 

mapy nejsou upraveny vodovzdorně a v cíli se neodevzdávají. V duchu 
 fair-play neukazujte mapy závodníkům, kteří ještě v lese nebyli. 

Systém ražení:       Sportident; 
na startu každý závodník vymaže čip a provede kontrolu v příslušné 
jednotce, neprovedení kontroly čipu znamená diskvalifikaci. Ukončení 
závodu v cíli je označením čipu v cílové jednotce. Při poruše razícího 
zařízení označí závodník průchod kontrolou do mapy a oznámí to 
pořadateli v cíli 

Parametry tratí:          jsou součástí pokynů 
Vyčítání čipů:        ve výpočetním středisku ve shromaždišti. 
Časový limit:         pro všechny kategorie 180 minut 
Uzavření cíle:        ve 15,00 hodin. 
Občerstvení:                Je možné v restauračních zařízeních v Plané nad Lužnicí. 
WC:                       na shromaždišti 
Mytí:                      pouze v řece. Nepoužívat mýdlo a šampóny. 
První pomoc:         zranění ošetří nemocnice Tábor 
Předběžné výsledky:   budou průběžně vyvěšovány v centru závodu 
Vyhlášení vítězů:    co nejdříve po doběhnutí všech kategorií. Oceněni budou tři nejlepší 

závodníci ve všech kategoriích (diplomy). 
V lesních porostech platí zákaz : 

- manipulace s otevřeným ohněm a zákaz kouření 
- odhazování odpadků a jiné znečišťování přírodního prostředí 
- poškozování lesních porostů (např. zatloukáním hřebíků a jiných předmětů do stromů),  



během přes lesní kultury (všechny mladé lesní porosty do výšky 1,5 m) 
- vjezdu motorových vozidel mimo zpevněné lesní cesty  

( Tyto zákazy budou kontrolovány správci lesa a případné porušení, ponese účastník 
sportovní akce- závodu veškeré následky, mezi které patří diskvalifikace a případná 
náhrada škod) 

 
Upozornění:  Kategorie D18, D21, D35, H16, H18, H21, H21K, H35 a H45  
                                       přebíhají přes frekventovanou silnici.  
   V lese probíhá výsadba nových stromů. Průběh přes tyto  
                                       prostory je zakázán.  
                            Kategorie HDR není vhodná pro kočárky.  

 
Protesty:                Výhradně písemné oproti vkladu 200,-- Kč 

 
Funkcionáři závodu:  ředitel závodu:   Jaroslav Hudeček     
   hlavní rozhodčí: Jiří Vébr 
   stavitelé tratí:     Tomáš Doležel 
   JURY: Ivan Matějů, Radek Teringl, Kristýna Flašarová  
Různé: 

·          Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky závodu 
·          Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí 
·         Pořadatelé prosí závodníky o dodržování pořádku a zásad slušnosti, tak 

aby po nás nezůstal nepořádek a mohly se v těchto prostorách konat 
sportovní akce i budoucnu. 

Parametry tratí: 
D10      2.3km   6k                           H10 2.3km   6k      

D12 2.5km   7k                       H12 3.4km   8k                        

D14 3.4km   8k                        H14 5.1km   11k                

D16 5.1km   11k            H16 8.6km   15k                                      

D18 7.8km   12k        H18 9.4km   19k                    

D21  9.4km   19k     H21 10.7km 23k          

D21K 5.1km   11k        H21K   7.8km   12k       

D35 7.8km   12k   H35 9.4km   19k                                   

D45 5.1km   11k       H45 8.6km   15k    

D55 3.4km   8k     H55 5.1km   11k      

D65 2.5km   7k         H65 3.4km   8k                           

DF 3.0km   6k        HF 3.0k      6k               

P 3.4km   8k                   HDR 3.0km   6k                

     


