
2. závod Ligy Vysočiny - mistrovství oblasti ve sprintu 

POKYNY
Druh závodu: sprint

Pořádající subjekt: oddíl OB TJ Růžená, RUZ

Datum: Sobota 22.4.2017

Centrum závodů: Panský dvůr, Telč; GPS: 49.1873847N, 15.4505331E

– centrum volnočasových aktivit, k dispozici lanové centrum, lezecká stěna, dětská herna (dle ceníku ) 

více na www.panskydvurtelc.cz

Kategorie: H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, D10,

D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65 HDR, P. Kategorie HD20 běží stejnou trať 

jako HD21C ale ve výsledcích jsou uváděni odděleně. Kategorie HDR, H10N a D10N mají své tratě 

značené oranžovými fáborky.   

Prezentace: sobota 22.4.2017 od 8:30 do 9:15 hodin v centru závodu (infocentrum Panský dvůr)

Parkování: Osobní automobily v areálu Panského dvora, parkovné 20 Kč/automobil. Dodržujte směr 

příjezdu dle přiložené mapky - příjezd na parkoviště povolen pouze z ulice Batelovská!!! Dbejte 

pokynů pořadatelů!!!  Autobusy parkují na centrálním parkovišti (100 m do centra závodu), parkovné 

platí dle platného ceníku centrálního parkoviště. 

Převlékání: Ve vlastních dopravních prostředcích a v centru závodu. Do vnitřních prostor Panského 

dvora je zákaz vstupu v obuvi s hřeby.  

Vzdálenosti: Parkoviště OA – centrum závodů: do 100 m.

Parkoviště autobusů – centrum závodů: 100 m.

Centrum – start: 300 m (modrobílé fáborky)

Cíl – centrum: 250 m.

Cesta na start a z cíle vede přes komunikaci, přecházejte pouze po přechodu! 

POZOR! Vše za komunikací je závodní prostor, kromě cesty na start, pohyb v závodním prostoru před 

vlastním startem je zakázán! viz. mapka příjezdu. 

Start 00: 10:00 hodin, intervalový, startovní listiny na shromaždišti.



Kategorie P a HDR se mohou dostavit na start kdykoliv v průběhu startu a startují podle pokynů 

startéra, nejpozději však do času 50. Tyto kategorie budou mít vlastní koridor a start na startovací 

krabičku. Upozorňujeme, že v duchu fair play si startující rodič oběhne nejdříve svou trať! 

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. Vyčte co nejdříve SI čip v centru a to i v případě 

že závod neodkončil.  

Časový limit: 60 minut pro všechny kategorie.

Systém ražení: SportIdent, při poruše použijte náhradní mechanické ražení. Poruchu závodník nahlásí 

v cíli pořadateli a odevzdá oraženou mapu ke kontrole. Každý závodník je povinen si zkontrolovat 

číslo čipu podle zveřejněné startovní listiny, provést vynulování a kontrolu SI čipu. 

Při ztrátě čipu půjčeného pořadatelem je účtována částka 800,- Kč.

Mapa: Telč, 1 : 4 000, E 5m, rozměr A4, stav revize duben 2017 hlavní kartograf M. Kratochvíl. Mapa 

není vodovzdorně upravena. Mapa se v cíli neodevzdává, dodržujte prosím fair play.   

Terén: zámecký park, historická městská zástavba. !Předzahrádky restaurací na náměstí nejsou 

v mapě zakresleny!

Zakázaný prostor: V mapě jsou vyznačené zakázané prostory, nevstupovat! Platí i pro zatravněné 

fotbalové hřiště, dodržujte, bude kontrolováno. 

Popisy kontrol: Popisy ve formě piktogramů budou k dispozici na shromaždišti. Občerstvení: Po

doběhu pro všechny závodníky šťáva, v centru prodej drobného občerstvení; v blízkém okolí centra 

restaurace 50-100 m (Hotel Antoň, restaurace U Hraběnky, restaurace Na kopečku).  

Záchody: V centru závodu

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou 

zveřejněny v systému ORIS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu.

Vyhlášení výsledků: Nejpozději ve 12:30. Budou vyhlášeni první tři závodníci ve všech kategoriích. V 

kategoriích D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C obdrží první

tři závodníci registrovaní v klubech Oblasti Vysočina medaili Mistrovství oblasti Vysočina ve sprintu. 

Vyhlášení závodníci si medaili mohou převzít pouze osobně na stupních vítězů. V kategorii HDR 

budou vyhlašováni všichni závodníci.

Zdravotní zabezpečení: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Zdravotník bude přítomen na 

shromaždišti. Následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

Ředitelka závodu: Eva Kubešová

Hlavní rozhodčí: Hana Polednová, R3

Stavitelé tratí: Luboš Jelínek, R3; Václav Kodys

Jury:  Nechanická Daniela (OSN), Hladílek Jan (PZR), Věžník Roman (TTR) 

Protesty: Dle Soutěžního řádu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.
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