
Pokyny pro závodníky 

Vítáme Vás na Akademickém mistrovství ČR a přejeme Vám hezký sportovní zážitek. 

Pořadatel:         Technická univerzita v Liberci 

Technické provedení:      Katedra tělesné výchovy, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 

Datum: 26. – 27.6. 2014 

Shromaždiště: ZMĚNA - Budova u hřiště KTV, 50°46'12.065"N, 15°5'28.879"E                                              

Parkování:         v okolí KTV a vysokoškolských kolejí 

Mytí:          k dispozici šatny se sprchou 

Prezentace:                  čtvrtek: od 10:30 do 12:00 v centru závodu 

          pátek: od 8:30 do 10: 30 v centru závodu 

Soutěžní kategorie: Mistrovské HD21, nemistrovské HD21 open 

           pro potřeby ratingu budou sloučeny kategorie H21 a H21 open a D21 a D21 open 

Systém závodu: Závod jednotlivců na krátké (čtvrtek) a klasické trati (pátek). 

Systém ražení: SPORTident, vyčítání čipu na shromaždišti, v případě nefunkční SI jednotky na kontrole 

závodník razí mechanicky do R-políček v mapě.  

Start: čtvrtek: 00 = 13:00 hod, intervalový, vzdálen 1 700 m od shromaždiště (modrobílé  

fáborky)  

                                               pátek: 00 = 11:00 hod, intervalový, vzdálen 1 700  m od shromaždiště (modrobílé  

fáborky)  

Časový limit: čtvrtek: 180 minut 

           pátek: 90 minut 

Cíl: čtvrtek: vzdálenost 900 m, cesta značena červenobílými fáborky, uzavření cíle po 

skončení limitu posledního startujícího 

Odběr map v cíli: mapy budou v cíli odebírány 

Mapa: Žulák – pro oba dny 1:10 000; E=5m, stav podzim 2013, mapový klíč ISOM 2000, 

autoři: J. Daněk, M.+O. Horáčkovi, revize L. Bednařík, L. Ježek, P. Pachner, formát A4, 

mapa nebude vodovzdorně upravena, na startu k dispozici mapníky 

Popisy kontrol, délky tratí  

a převýšení: ve formě piktogramů k dispozici na shromaždišti 

kategorie klasika krátká 

H21 
10,4km, 505m, 
25k 

4,4km, 230m, 
20k 

D21 6,9km, 340m, 14k 
3,3km, 170m, 
14k 

 

Terén: pro oba dny kopcovitý, kamenitý s množstvím skalek, těžká běžecká podložka, 

doporučujeme tejpování 

Občerstvení:                        po doběhu v cíli voda + prodej na shromaždišti 

http://mapy.cz/#!x=15.093128&y=50.769913&z=16&d=coor_15.091355%2C50.770018_1&t=s&q=50%25C2%25B046%2712.065%2522N%252C%252015%25C2%25B05%2728.879%2522E&qp=14.918642_50.712916_15.216758_50.784974_11


Startovní listiny: startovní listiny budou vyvěšeny na shromaždišti a na startu 

Vyvěšování výsledků: průběžně na shromaždišti 

Vyhlášení výsledků: po skončení soutěže na shromaždišti  

Protesty: Do patnácti minut od skončení soutěže písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- 

Kč 

Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 minut org. výboru her s vkladem 

500,- Kč. 

Jury závodu: složení JURY bude vyvěšeno na shromaždišti 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Jaroslav Kupr  

 hlavní rozhodčí:  Matouš Karvánek R2  

 stavitel tratí:   Petr Karvánek R1  

 

 


