
 

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 
 

 

Vítáme vás v Ašském výběžku na 5.a 6. závodě žebříčku Západočeské oblasti 2013 

 

Pořadatel: ČSOS, Západočeská oblast 

Technické provedení: Klub českých turistů Aš, oddíl OB 

Klasifikace závodu: -závod jednotlivců na klasických tratích v soutěžních kat dle SŘ Zpč.oblasti,  

-závod systému HSH Ranking (koef.1,00) 

-veřejný a náborový závod 

Prezentace: na shromaždištích,             sobota-10.°°-11.°°hod.   ,  neděle 8.°°-9.°° hod. 

Vzdálenosti: sobota neděle 

Parkoviště-shromaždiště v místě v místě 

Shromaždiště – start 150m 0m 

Cíl-shromaždiště 0m 0m 

Parkování: sobota i neděle na  shromaždišti. Buďte k sobě ohleduplní a dbejte pokynů pořadatelů  

Start 00 : sobota – 12.°°hod. neděle – 10.°°hod.  

Kategorie HDR mají startovní čas libovolný v časech 0-20 a 70-90 na startovní jednotku. Její 

použití je pro HDR povinné! 

Mapa: SO-KOZINA, 1 : 15 000 , E-5m ,stav leden 2009-mapa nebude vodovzdorně upravena 

NE- HAINBERG 2014, 1 :15 000, E=5m, stav říjen 2013, mapa nebude vodovzdorně upravena 

Na mapě Kozina  vznikly v lese  nové průseky(v reálu jsou většinou označeny fialovým 

značením na  stromech) a nové paseky, které nebudou v mapách domalované. Pozor na křížení 

tratí u některých kategorií! V okolí kontrol č.102, 108, 110, 116, 117 a 128 jsou nové paseky 

Terén: podhorský, podmáčený, hustá síť cest a průseků s mnoha detaily a novými, nezakreslenými 

pasekami 

Popisy: formou samoobsluhy na shromaždišti. 

Limit: po oba dny 150 min. 

Odevzdávání map: v sobotu do 13.15 hod., v neděli do 11.15 hod. 

Systém ražení: Systém SPORTident, pro případ selhání elektroniky jsou na stojanech také kleště a na 

mapách tři volná políčka pro mechanické ražení 

Odečítání a vracení čipů :  odečítání v místě prezentace, zapůjčené čipy budou závodníkům po vyčtení 

odebrány 

Uzavření cíle: SO- 16.°° hod., NE -14.°° hod.  

První pomoc: v cíli pouze drobná poranění, nejbližší nemocnice je v Chebu. Všichni závodníci startují na 

vlastní nebezpečí 

Jury, protesty: bude sestavena do konce prezentace,protest v centrech závodů s vkladem 200,- Kč 

hlavnímu rozhodčímu 

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány na shromaždištích, konečné výsledky budou rozeslány 

elektronickou poštou 

Vyhlášení vítězů: první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. Vyhlášení 

proběhne na shromaždišti co nejdříve po ukončení závodu -v sobotu okolo 16.°°hod., v neděli 

do 14.°°hod. V neděli bude současně vyhlášena i věčně putovní cena „Ašský štít“. „Ašský štít“  

se poběží již 51.ročníkem a řadí se mezi nejstarší putovní ceny v ČR. Jak se stalo již tradicí, 

k putovní ceně přidáme neputovní sponzorský dar z výrobny dortů paní Bartákové, Podhradí u 

Aše. 

Ubytování: pouze ze soboty na neděli v tělocvičně „Keller“, viz mapka na konci (GPS: 50°13'31.943"N, 

12°11'54.150"E). Tělocvičnu můžete najít dokonce na okraji nedělní mapy. Můžete navštívit 

plavecký bazén. V neděli ráno je nutno opustit tělocvičnu do 9.°° hod. Žádám vedoucí 

jednotlivých oddílů, aby zajistili úklid po svých svěřencích -(papírky, drobky, nářadí…), rád 

bych využíval tělocvičnu i v budoucnu! 



Zakázaný prostor: v sobotu i v neděli je zakázaným prostorem les okolo shromaždiště. Dále 

upozorňujeme, že během sobotního závodu je zákaz vstupu na kolejiště (značka 515) !!!!!! 

V neděli vede cesta z cíle na shromaždiště po inline dráze – dbejte zvýšené opatrnosti, ať 

nezakončíte závod nechtěným pobytem v nemocnici. 

Občerstvení: V cíli po doběhu jako vždy velmi žádaný dobrý, černý a sladký čaj….. 

WC: V sobotu bude na shromaždišti Toitoika, v neděli je WC v přilehlém sportovním areálu 

Mytí: V případě deště budou všichni závodníci zdarma a automaticky osprchováni. Komu nestačí 

sprcha v tělocvičně, může se v neděli ještě osprchovat ve sprše v přilehlém sportovním areálu. 

Do budovy je přísný zákaz vstupu v obuvi s hřeby !!! 

Upozornění:  
Pořadatelé: ředitel Jindřich Kovář 

stavitel tratí -so-Pilař Karel, ne-Redlich Tomáš 

hl.rozhodčí -so-Redlich T., ne-Pilař K. 

 

Předpověď počasí je velmi optimistická (vždyť jsem ho objednával) a věřím, že najdete i své kontroly a že 

se neztratíte. 

Hezké zážitky (houby nehledejte, ještě tady nerostou..,hledejte raději kontroly a správný směr) a sportovní 

vyžití v nejzápadnějším cípu České republiky bez velkých kufrů  vám  přejí pořadatelé. 

 



 


