
Skalní OB v Tisé 
P O K Y N Y 

 
Centrum:    Tisá, hřiště za obecním úřadem (50.7871200N, 14.0263614E) 
     
Prezentace:  Není povinná. 

 
V sobotu od 8:00 do 9:30 hod. bude možnost v centru závodů vyřídit 
s pořadateli případné změny či vyřešit nevyřešené nebo potřebné 
(např. potvrzení o platbě). 

 
Parkování:  Na veřejných parkovištích v obci Tisá, možný výběr parkovného. 
 Prosíme, neparkujte mimo vyhrazená místa, hrozí odtah.  
 
WC, mytí: V budově hasičské zbrojnice pod hřištěm. 
 
Popisy kontrol: Budou na mapě a ke stažení na stránce závodů v Orisu, 

(tj. samoobslužný odběr v centru závodů nebude). 
 
Systém ražení:   Sportident 
 
Vyčítání čipů / první pomoc: v centru – stanice horské služby, telefon na první pomoc 1210 
 

E1 – sobota 27.8.2016 

Start: průběžný, na startovací krabičku od 10:00 do 12:00 hod., vzdálenost 
100 m od centra 

Limit:    ve 13:30 hod. začíná sběr kontrol 
Cíl:    50 m od centra 
Mapa:    1:3 000, E=2.5m, formát A4, není vodovzdorně upravena 

 

E2 – sobota 27.8.2016 

Start: průběžný, na startovací krabičku od 15:00 do 17:00 hod., vzdálenost 
1,3 km od centra, oranžové fáborky 

Limit:    v 18:30 hod. začíná sběr kontrol 
Cíl:    1,6 km od centra, oranžové fáborky (není poblíž startu) 
Mapa:    1:4 000, E=2.5m, formát A3, není vodovzdorně upravena 

     

E3 – neděle 28.8.2016 

Start: průběžný, na startovací krabičku od 9:00 do 11:00 hod., vzdálenost 
1,2 km od centra, oranžové fáborky 

Limit:    ve 12:30 hod. začíná sběr kontrol 
Cíl:    1,5 km od centra, oranžové fáborky 
Mapa:    1:3 000, E=2.5m, formát A4, není vodovzdorně upravena 

   

E4– neděle 28.8.2016 

Start: průběžný, na startovací krabičku od 14:00 do 15:30 hod., vzdálenost 
200 m od centra, oranžové fáborky 

Limit:    v 17:00 hod. začíná sběr kontrol 
Cíl:    100 m od centra 
Mapa: 1:3 000, E=2.5m, formát A4, není vodovzdorně upravena 

 
Prosíme, nestartujte všichni najednou, aby nedošlo k ucpání skalních průchodů. 



 
Vyhlášení výsledků:  V neděli v 17:00 hod. v centru, celkové za 4E (součet časů všech 

etap), vyhlášeni budou první tři závodníci v každé kategorii. 
 
Doplňující informace:  Většina kontrol je v extrémním skalnatém terénu a některé kontroly jsou 

dost blízko sebe. Dávejte proto pozor kam šlapete, některé stěny jsou 
vysoké i více než 10 metrů a věřte, že rychlost není během těchto 
závodů pro úspěch podmínkou. A dávejte tedy také pozor co cvakáte… 

 
V E1 je z důvodu ochrany přírody uzavřen jeden skalní průchod. 
V mapě vyznačeno fialovou barvou, ve skalách výstražnou páskou. 
 
V centru možnost postavení oddílových stanů (ale se zákazem 
nocování). 

 
- Závodníci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí. 
- Zákaz vstupu do oplocenek. 
- Závod se koná v CHKO Labské pískovce. Dodržujte návštěvní řád! 
- Pití v cíli nebude. 
- Zákaz používání obuvi s kovovými hřeby. 

 
Hlavní funkcionáři:  ředitel závodů – Jiří Martan 

hlavní rozhodčí – Vladislav Nehasil, Jiří Martan 
stavba tratí – Jiří Martan, Vladislav Nehasil 
Sportident – Tomáš Kobr & Kobris 
 
 

Partneři závodů: 
 
 
 
 

 
 
Sponzor závodu: 

Poděkování:  
 

Obec Tisá 

 


