
Pokyny 
Změna centra závodu: 

Základní škola Jana Železného, Prostějov 

49.4699975N, 17.0961308E   - 300m daleko od původního 

Parkování- parkoviště školy, vozíčkáři mohou vjet až do dvora školy (vjezd od jihu). Odtamtud také 
přístup do centra. 
Ve škole máme k dispozici jednu třídu a WC. WC pro vozíčkáře – na dvoře Toika. U  2. Etapy není WC. 
Presentace 9,00-10,00 
Obě etapy ražení do papírových průkazek, doporučujeme vlastní kleště. 
Etapa 1  dopoledne, start 10,30      150m, volné pořadí startu 
Mapa Kolářovy sady 1:4000  vrstevnice po 1m, mapový klíč ISSOM, pro časovky 1:2000. 
Trať: 0,8km 21 kontrol, všechny kontroly AZ tedy bez rozhodovacích stanovišť. 
Časový limit 87 minut, vozíčkáři 97 minut. 
Z cíle 200m na 2 časové kontroly. Obě kontroly mají 3 úkoly, 6 lampionů. Druhá časová kontrola bude 
počítána pro odpolední 2. Etapu. Z časových kontrol 300m do centra. 
Terén městský park, řídce osázený stromy, velmi dobře průhledný, rovina, 98% trati asfalt nebo 
dlažba. 
Zvláštní  mapové značky:  mladý strom= malá zelená tečka, nový piktogram           pro popis kontrol. 
Kontroly u nich nerozlišují stranu.  Zero tolerance 3m, nebo jiný objekt. 
Část trati vede po cyklostezce, dbejte opatrnosti. V závěru trati je vedle cyklostezky vyznačena plocha 
pro rozhodování. Používejte hlavně ji, při návratu na cyklostezku se rozhlédněte.  
Závodníci mohou používat jen cesty vybarvené hnědě, pokud nejsou přeškrtnuté v mapě červeným 
křížkem. 
Všechny cesty v parku jsou hojně používány veřejností, bruslaři i cyklisty.  Z toho důvodu nelze 
zakázané úseky vyznačit pásy napříč cesty. Dodržujte fair play. 
Výsledky budou vyvěšovány v cíli. 
Embargo: od 10,00 se zdržujte v centru ve škole, park kolem je závodní prostor. 
 
Etapa 2 odpoledne- 1. Závod Českého poháru 

Start 14,30 v prostoru lesoparku Hloučela- 2,5km daleko. Možno přejet auty. Parkování na parkovišti 

na konci ulice Hacarovy 49.4800397N, 17.0965492E.  Z parkoviště 200m po fáborkách na start. 

Startovní pořadí volné. 

Mapa  Abrahámek 1:4 000 vrstevnice po 1m mapový klíč ISSOM. 

Trať 1,3km 20 kontrol, 50% asfalt, 45% mlatová cesta, 5% hliněná cesta. Stoupání 3m. Z cíle na 

parkoviště 800m. Časový limit 99minut, vozíčkáři 110minut. 

Terén: les kolem říčky Hloučely, která je většinou 1-3m zaříznutá. Stav vody závisí na průtoku 

z přehrady, v mapě zakreslené okraje vody se proto mohou lišit. 

Zvláštní značky nejsou, hranice dřeva a hromady stavebního materiálu jsou značeny jako skály. 

Závodníci mohou používat jen cesty vybarvené hnědě, pokud nejsou přeškrtnuté v mapě červeným 

křížkem. 

Všechny cesty jsou hojně používány veřejností, bruslaři i cyklisty.  Z toho důvodu nelze zakázané 

úseky vyznačit pásy napříč cesty. Dodržujte fair play. 

Po závodě se vraťte do centra, kde budou vyvěšovány výsledky.  

Vyhlášení po skončení závodu, hodnotí se součet za obě etapy. První tři v každé kategorii obdrží 

diplom. 

 

 



 

 


