
J I H O R     2017 
I N F O R M A C E,  POKYNY 

 
                    Vítáme Vás na závodu Jihočeského žebříčku jednotlivců v kategoriích HD 10 - HD 65 
                                            a na veřejném závodu jednotlivců v orientačním běhu. 
 
 
       
Datum 27 . 08 . 2017      

Pořadatelé PCB + OCB 

Shromaždiště Parkoviště u Památníku J.Žižky. Na shromaždišti udržujte klid a pořádek. 

Centrum Restaurace u Památníku  

Příjezd Ze silnice Strážkovice - Ledenice, nebo ze silnice Borovany - Ostrolovský Újezd, odbočit na 
Radostice a podle značení odbočit k Památníku.                    

Parkování Parkoviště u Památníku. Prosíme, šetřete místem, ať se vejdou i ostatní návštěvníci  Památníku. 

Prezentace Na shromaždišti od 10.01 do 11.11 hod.  Máte-li změny nebo dohlášky, vezměte si Formulář 
požadavků k dispozici na prezentaci a vyplňte ho. Poté proveďte prezentaci a zaplaťte vklad za 
celý oddíl. Prezentaci provádí pouze jeden člen oddílu. Prezentace je možná také v sobotu při 
závodu VCB. 

Zákazy Je zákaz vstupu do lesa v prostoru závodu, který určuje mapa Památník, ke sběrné kontrole a na 
soukromé pozemky. U parkoviště je povolen vstup do lesa do vzdálenosti 50 m od parkoviště.                    

Mapa  Laserový tisk mapy Památník, 1 : 10 000,E=5, velikost 21x30cm, část revize 2017. Mapy nejsou v 
obalu, obaly budou na startu k dispozici. Mapy se vydávají 1 minutu před startem. Proveďte si 
kontrolu, zda máte mapu s vaší tratí. Doporučujeme dát mapy i za sucha do obalu. 

Vzdálenosti centrum - start:  700 m  parkoviště - centrum:   200 m  centrum - cíl:  50 m 

Start Cesta na start je značena modrými fáborky. 

                     Startovní čas  00 = 12.00 hodin. Po startu je povinný úsek dlouhý 90m k začátku orientace, kde je 
lampion bez čísla. Nedodržení povinného úseku je důvodem k diskvalifikaci. Povinné úseky jsou 
značeny červenobílými fáborky.  

                    Závodníci kategorie HDR mají volný čas startu v intervalu startovních časů  20 - 60. Start určí 
rozhodčí na startu. 

   Kategorie DF,HF,P  mají startovní čas určený startovní listinou. Pro kategorie DF, HF  je závod 
závodem jednotlivců. Doprovod při závodu není povolen. Při zjištění porušení tohoto předpisu, 
bude dotyčný závodník přeřazen do kategorie HDR .                   

 Cíl    Z poslední kontroly je povinný úsek do cíle dlouhý 80 m. 

       V cíli je stojan s cílovou krabičkou a tabule s nápisem  CÍL. Po označení cíle do SI ukončení 
závodu, není možný opětný vstup do závodního prostoru a ani doplnění záznamu v SI není 
možné. 

Ražení    SI průkazky / čipy / pro všechny kategorie. 

                      Kategorie HDR může také použít papírové průkazy, které obdrží při prezentaci a pak značí 
kleštěmi.  

         Vyčítání SI a odevzdávání papírových průkazů je v centru závodu. 

Občerstvení Během závodu bude občerstvení možné  na kontrole č.130. 



Trať HDR,DF,HF Značení je provedeno oranžovými fáborky. 

Kategorie HDR  Čas se účastníkům neměří, pořadí v kategorii se neurčuje. 

Čas.limit 150 minut . 

Popisy  Budou vydány v obálkách pro celý oddíl při prezentaci, nebo bude samoobslužný odběr. 

Výsledky  Předběžné na shromaždišti. Vyhlášení výsledků provedeme co nejdříve, předpokládáme do 16 
hodin. 

Jury   Mirka Vejvodová, Radek Janošík, Vojtěch Blažek.                  

Soutěž   Závodník z kategorie H21, který dosáhne na úseku mezi kontrolami č.106 a č.132 nejlepšího 
času, získá titul NEJRYCHLEJŠÍ KONÍK JIHORU 2017 a mimořádnou cenu.  

 Závodnice z kategorie D21, která dosáhne na úseku mezi kontrolami č.129 a č.115 nejlepšího 
času, získá titul  NEJRYCHLEJŠÍ KOBYLKA JIHORU 2017 a mimořádnou cenu. 

Upozornění Lesní cesty a pěšiny jsou zarostlé vysokou trávou . V lese probíhá těžba dřeva a to ztěžuje 
orientaci i běh / větve a kmeny na zemi, nové mýtiny, oplocenky, vyjeté  koleje od traktorů, které 
vypadají jako cesty/ , vezměte to v úvahu . 

                   

 

Pěkný sportovní zážitek  všem  účastníkům  závodu  přejí  pořadatelé ! 

   
                      

 


