
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
13. závod Ligy Vysočiny v orientačním běhu 2013 

 

Srdečně Vás vítáme na 13. závodě Ligy Vysočiny v orientačním běhu, který pro Vás pořádá TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod. Centrem závodu je Orlovská hájenka – Orlovy …... Zde jsme nalezli vhodné pořadatelské zázemí a věříme, 
že i pěkné centrum závodu. Věříme, že se Vám připravený závod bude líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů 
v lese. 
 

Pořadatelský subjekt: TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
 

Centrum: Orlovská hájenka – Orlovy (Loc: 49.588,15.4157) 
 

Příjezd: Do centra je příjezd z odbočky na silnici mezi Bratroňovem a Kejžlicí (odbočka bude 
značena). 

 

Parkování (zdarma): Podle pokynů pořadatelů. 
 

Prezentace: V centru od 8:45 do 9:15 hod. 
 

Vzdálenosti: parkoviště auto – centrum   200 m 
 centrum – start               1 200 m 
 centrum – cíl    200 m 

                                       
Mapa: Orlík, 1:10000, e=5 m, ISOM2000, velikost A4, stav březen 2010, mapoval Petr 

Mareček, mapy nejsou vodovzdorně upraveny. Na startu budou k dispozici fólie. 
 

Terén: Porostově pestrý, dobře průchodný členitý terén, místy skalnaté útvary a samostatné 
kameny. Vodoteče a bažinky. 

 

Zakázané prostory: Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 
("vysoký plot"); 709.0 („nepřístupná oblast“) a na osázené paseky – porušení 
zákazu znamená diskvalifikaci    

Popisy kontrol:  Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě 
 

Ražení: Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R 
 

Start: 00 = 10:00, intervalový. Kategorie HDR a P se startovací krabičkou, příchod na start 
libovolný do startovního času 80. 

 

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky; mapy se odevzdávají v cíli. 
 

Časový limit: 160 minut. 
 

WC: Na shromaždišti. 
 

Mytí: Dle možnosti na shromaždišti. 
 

 

Vyhlášení výsledků:  V 13:30 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích 
D10N, D10, D12, D14, H10N, H10, H12, H14, všichni, kteří absolvovali trať HDR.  

 

Prodej občerstvení: Prodejní stánek – pivo, limo, káva a čaj, koláče, párky … 
 

Upozornění: Prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v lese na parkovišti i na shromaždišti. 
    

Protesty:       Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu závodu. 

Jury:                              Petráček Aleš - SJI ,  Nešpor Jan - TTR ,   Rosecká Alena - PZR 

 
Ředitel závodu:                 Culka Josef 
Hlavní rozhodčí:                Čejka Miloslav  R3 
Stavitel tratí:                      Hrstka Vladislav  R2 
 

Pořadatelé děkují majitelům lesa:  Lesům České republiky a obci Čejov za souhlas s pořádáním těchto 
závodů.  


