
Vložený závod – Orient show - „Písečný král 2013“ 
 

POKYNY 
 

!!! ČTI POZORNĚ + nezapomeň buzolu a orientuj mapu !!! 
 

Datum a místo konání: sobota 18. dubna 2013, pískovna nedaleko školy v Kožlanech 
Druh závodu: atraktivní mini-sprint s různými překážkami na trati 

Oceněni budou první tři závodníci v každé kategorii. První tři závodníci obdrží 
diplom a pohár (případně věcnou cenu). 
 

Vzdálenosti: shromaždiště – START, CÍL = 250 m 
 

Kategorie: H10-14; D10-14; H16-; D16- 
 

Mapa: Pískovna (1:500; e = 1 m; 5/2013; Šlajs, Vištejn; A4; klíč: speciální) 
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. 
Po doběhnutí závodník odevzdá mapu v cíli. Mapy budou vydány po odstartování 
všech závodníků. 

 

Stavba tratí: Daniel Šlajs, Jiří Vištejn 
 

Start: intervalový, 00 = 16.00 (případně dle průběhu vyhlášení sobotního přeboru). 
 Průchod startovním prostorem – 3 min. 
 

Startovní listina: bude vyvěšena po uzavření prezence na shromaždišti. 
 

Předpokládaný čas vítězů: DH10-14 – 5 min 
 DH16- – 7 min. 

Limit: 30 min. 
 

Délky tratí: D10-14 – 260 m, D16- – 400 m, H10-14 – 260 m, H16- – 440 m. 
 

Terén: vyznačený prostor se strmými svahy. Místy vzrostlé křoví a stromy, vysoká tráva, 
jámy. Různorodě umístěné umělé předměty. 

 

Systém ražení: SportIdent. V případě nefunkční SI jednotky se razí kleštičkami do 
vyhrazených R políček na mapě. 

 

Vyčítání: v centru. 
 

Rozhodčí: budou dohlížet na dodržování fair play. 
 

Přihlášky: jméno, číslo SI a registrační číslo na místě do vyčerpání volných startovních 
pozic. 

 

Startovné: DH10-14 15Kč, DH16- 20 Kč, bude placeno při prezentaci 
 

Vyhlášení výsledků: před vyhlášením nedělního závodu na klasické trati. 
 

Upozornění: doporučujeme si před závodem pročíst pravidla a použitý mapový klíč; závod 
probíhá pouze jako doprovodný závod Oblastního žebříčku. 

                 Prosíme závodníky o dodržování fair play a zakázaných prostorů u startu a cíle.

Vložený závod – „Písečný král 2013“ 
 

Pravidla 
 
Terén: je předem definovaný, ve skutečnosti i v mapě označený prostor. 

Část prostoru s přehledem sledovatelný pro diváky. 
 

Po doběhnutí závodníci odevzdají mapu a mohou 
sledovat počínání ostatních, což rozhodně stojí za to. 
 
Kontroly:  mohou být umístěny na speciálních 

umělých objektech (ploty, překážky) nebo 
na stávajících objektech. 
Umístění kontroly vyplývá z mapy (tečka 
uprostřed kolečka, objekt ve středu 
klasického kolečka). 

 
Mapa má měřítko 1:500 a má v jistém ohledu 
speciální klíč (viz. mapový klíč). 
 
V prostoru závodu se pohybují rozhodčí a dohlížejí 
na to, aby se dodržovala pravidla Fair Play, popřípadě 
jestli závodníci nerazí kontrolu skrz nepřekonatelnou 
překážku, atd… Mají pravomoc diskvalifikovat 
závodníka za porušení některých pravidel. 
 
O pořadí rozhoduje čas strávený na trati a správnost 
ražení kontrol. 
 
Závod probíhá v rámci pravidel Fair Play. 
 
 

 
 

Z. Lenhart a kol. 2000 


