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P  O  K  Y  N  Y 
Datum        E1 - pátek 30.5. E2 - sobota 31.5. E3 - neděle 1.6. 

Shromaždiště Mariánské Lázně Tři Sekery Tři Sekery 

 
stadion TJ Viktorie část Malé Krásné část Malé Krásné 

Klasifikace sprint, veřejný závod klasická trať, 9. OŽ klasická trať, 10.OŽ 

  
oblastní přebor  

 
Na start 500m,převýšení 10m 1000m, bez převýšení  900m, s kopce 

Do cíle 0 metrů 0 metrů 0 metrů 

Start 000 17:00 11:00 10:00 

Mapa Úšovický potok Kameniště Kameniště 

 
1:5000, ekv.2m, 2014 1:15000,ekv.5m, 2014 1:15000,ekv.5m,2014 

Začátek orientace u lampionu u lampionu u lampionu 

Časový limit 60 minut 150 minut 150 minut 

 

Prezentace    na shromaždištích v časech dle rozpisu (E1  14:30-16:00, E2   09:00-10:00,  E3  08:30-09:00) 

                             Půjčené SI čipy budou předávány až v den, na který je závodník přihlášen, tzn. v pátek  
                             obdržíte čipy pouze na všechny etapy, případně E1+E2. 

 
Pokyny k parkování 
             Na shromaždišti E1 zákaz parkování. Pořadatel nezodpovídá za případné sankce za nedodržení  zákazu. 
                                                                               Parkování doporučujeme na ploché dráze nebo na parkovištích ve městě. 

            Na shromaždišti E2 + E3 podle pokynů pořadatelů. 

Doplňující pokyny pro jednotlivé závody 
           Závodník, který odstartoval (prošel startem) a nedokončí etapu, je povinen si vyčíst SI čip (i v případě,  
           že neprojde cílem). 
           Při vyčítání nezapomeňte vrátit čip, pokud v následujících etapách již nepoběžíte!!  
 
          Kategorie HDR a příchozí ( P a T )  si čas startu označují oražením startovací krabičky. 
                             Čas startu kategorií P a T je libovolný. 
                             Čas startu kategorie HDR je v E1 v čase  000 - 015               a od času 050 do  075 
                                                                               v E2 v čase  000 - 015               a od času 100 do  120 
                                                                               v E3 v čase  000 – 015               a od času 100 do 120  
 
          E1 –  při závodě se střídá lázeňský park, městská zástavba a příměstský les místy silně zarostlý, proto  
                   doporučujeme krytí nohou, nedoporučujeme boty s hřeby 
                   Na shromaždišti je zakázán vstup na atletickou dráhu a fotbalové hřiště. 
                   Před startem a v průběhu závodu zakázán vstup do prostoru závodu i ke sběrné kontrole. 
                        Prostor závodu je část města východně od ulic Hlavní a Plzeňská a navazující les (viz mapka). 
                        V tomto prostoru je povolen pohyb pouze v areálu atletického stadionu a cestou na start. 
                        WC pouze na shromaždišti!!   
 



                    
 
                   Při závodě zákaz vstupu na soukromé pozemky a čerstvě osázené záhony v parku. 
                        V mapě označeno mapovou značkou č. 528.1, záhony budou označeny páskou. 
                   Při závodě je dále zakázáno překonávat železniční přejezdy, vstupovat na železniční trať a  
                        probíhat kolonádou Ferdinandova pramene (dveře) a areálem tenisových kurtů. V mapě bude 
                        vyznačeno fialovým křížkem. 
                   Zvláštní značka v popisech kontrol  –  černý křížek = kamenný pilíř. 
 
                    Kategorie H16, D18 a starší přebíhají místní komunikace, na kterých probíhá běžný provoz,  
                    řádně se rozhlédněte! 
                    Vzdálenosti kontrol jsou na hranici povolené předpisy OB, tedy blízko sebe. Doporučujeme, 
                    zejména dětským kategoriím, kontrolovat kódy. 
                    U kategorií P a T je systém free order (volné pořadí kontrol) – není nutné dodržovat pořadí  
                    v popisech a v mapě. 
                   
 
          E2+E3 – oddílové stany stavějte na místě vyhrazeném pořadatelem  
                         v lese probíhá trvalá probírka a těžba dřeva, průběžné revize v oblasti postupů a kontrol  
                         zachycují stav zjištěný staviteli do data 22.5.2014 
                         POZOR na klíšťata, stejně jako v jiných lesních oblastech i zde je letos jejich zvýšený výskyt 
 
                        Zakázané prostory - les západně od shromaždiště  
                                                             cestou na start E2 les severně od cesty (vpravo ve směru chůze) 
                                                             cestou na start E3 les západně od cesty (vlevo ve směru chůze)    
 

Mapy  nejsou v mapníku, rozměry A4 pro všechny dny. V cíli E1 a E3 se mapy nevybírají. Závodníky 

               žádáme o chování v duchu fair play. 
 

Pití       V cíli E2 a E3. Pro kategorie se směrnými časy 55 minut a výše na trati E2 občerstvovací stanice  

              s obsluhou, u E3 na trati samoobslužným systémem – PET lahve a kelímky.  
              Při E1 není pití zajišťováno. 
              Na shromaždištích možnost drobného občerstvení – restaurace v E1, stánek v E2 + E3.   
 



 

Pokyny pro ubytování 
            Ubytování v tělocvičně ZŠ Úšovice. Přezouvejte se ve vstupní chodbě. V tělocvičně nepoužívejte  
            plynové vařiče. V umyvadlech a sprchách nemyjte boty!! PET lahve a krabice před odhozením do  
            pytlů sešlápněte.  
            Děkujeme za udržování pořádku. 
 

Informace k vyhlašování 
          Vyhlašování proběhne na shromaždištích jednotlivých etap po ukončení závodu. 
            Kategorie HDR, HD10L a HD10 všichni účastníci ve všech 3 etapách. 
            Ostatní kategorie první 3 v E1 a E2. Navíc za E3 budou vyhlášeni první 3 v kategoriích HD12 a HD14. 
 
            Celkové výsledky (první 3 ve všech kategoriích) na shromaždišti E3 po ukončení závodu. 
                     V kategoriích HD10L a HD10 – DH21 poháry, diplomy a drobné ceny, ostatní kategorie diplomy  
                     a drobné ceny. 
            Kategorie HDR se vyhlašuje bez stanovení pořadí. Kategorie P a T se nevyhlašují. 
 
            Oblastní přebor na klasické trati v rámci vyhlášení E2. Kategorie HD20 mají shodnou trať s  
                          kategoriemi HD21C, výsledek oblastního přeboru bude vyhlášen pro juniory zvlášť. 
                          V kategoriích HD10 – HD21 obdrží první 3 medaile. 
 

Protesty          písemně s vkladem 200,- Kč u ředitele závodu, v případě neuznání vklad propadá 

 

 
Navrhovaná jury          Kuberková Lucie                    LPM 
                                               Kamaryt Tomáš                      VPM 
                                               Rambousek Karel                   BSO 
 
 
 
 

Hlavní pořadatelé                     ředitel závodů – Jan Fišák 

                                                    E1   hlavní rozhodčí – Josef Milota   R2,  stavitel – Luděk Bartoš  R3 
                                                    E2   hlavní rozhodčí -  Jan Michalec  R2,  stavitel -  Josef Milota   R2 
                                                    E3   hlavní rozhodčí -  Josef Milota    R2,  stavitel – Jan Michalec R2 
 

 
 
 
Správný směr přejí 
 

 
 
 
 


