
POKYNY

APRÍLOVÝ ZÁVOD  a  AŠSKÝ  ŠTÍT (52.ročník)
7. a 8. závod  OŽ západočeské oblasti

Datum: 25.4.-26.4.2015
Pořadatel: ČSOB, Západočeská oblast
Techn.provedení: Klub českých turistů Aš, oddíl OB
Předpis: soutěží se dle Pravidel pro závody v OB a soutěžního řádu a prováděcími předpisy ZČO 
Klasifikace závodu: -závod jednotlivců na klasických tratích v soutěžních kategoriích dle SŘ Zpč.oblasti

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

Prezentace: v centru závodu, nedělní závod lze odprezentovat i na sobotním závodě 
sobota: 10.°°-11.°°hod
neděle: 8.°°-9.°°hod.

Dohlášky, změny:písemně na formuláři, který bude dostupný na prezentaci
Doprava: vlastní, při parkování dbejte pokynů pořadatelů
Vzdálenosti:

sobota neděle

P - shromaždiště V místě V místě

Shromaždiště - Start 150 m 800 m

Cíl - shromaždiště 0 m 100 m

Mapa: SO- KOZINA , 1:15 000, E=5m, stav leden 2009
NE- HAINBERG, 1:15 000, E=5m, stav leden 2014.
Mapy NEJSOU vodovzdorně upraveny

Terén: klasický  podhorský s velkou sítí   komunikací,  sobotní  částečně  podmáčený,  s  mnoha 
novými pasekami.  Na mapě Kozina  vznikly v lese  nové průseky (v reálu jsou většinou 
označeny fialovým značením na  stromech), nové oplocenky a paseky. Paseky jsou pro 
dětské kategorie do H12 a D14 včetně dokresleny v okolí kontrol. V sobotním závodě 
upozorňujeme ostatní na nové paseky v okolí kontrol č.107, 111, 112, 124, 125, 126, 130, 
131, 136.

Systém ražení: elektronický systém Sportident,  pro případ selhání  elektroniky jsou na stojanech také 
kleště a na mapách 3 volná políčka pro mechanické ražení.  Závodník je povinen sám 
neprodleně po doběhu oznámit rozhodčímu, pokud použil mechanické ražení.

Start 00: sobota: 12.°° hod.
Neděle: 10.°° hod
Kategorie HDR startuje na startovací krabičku kdykoliv v časovém okně 0-15 a od 65 do 
uzavření startu. Startér může startující v HDR chvíli pozdržet, aby byl dodržen minimální 
interval mezi závodníky.

Limit: po oba dny 150 minut
Popisy: formou samoobsluhy na shromaždišti
Protesty: písemně  s vkladem  200,-  Kč  do  rukou  hlavního  rozhodčího,  jury  bude  do  konce 

prezentace a seznam členů zveřejněn 
Odevzdávání map: v sobotu do 13:15, v neděli do 11:15
Uzavření cíle: SO - 16:00, NE - 14:00
První pomoc: v  cíli  je  možné  ošetřit  pouze  drobná  poranění,  nejbližší  nemocnice  je  v  Chebu  (pro 

německé pojištěnce v Selbu), všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí
WC, mytí: po  oba  dny  je  k  dispozici  WC  (SO-mobilní),  mytí  pouze  v  neděli.  V  sobotu  není 

přístřešek, v neděli pouze částečný. V neděli je k dispozici sprcha. Do objektu je přísný 
zákaz vstupu s obuví s hřeby !!!

Občerstvení: V cíli  po doběhu jako vždy pověstný a žádaný dobrý, teplý, sladký černý čaj v ceně 
startovného.  Členky  oddílu  zajistí  občerstvení  v  skromných  možnostech  polních 
podmínek – párky, pivo, káva, něco upečeného….každý již za své, ale ceny ani zdaleka 
nebudou odpovídat blízkosti německé hranice.



Výsledky: budou  průběžně  vyvěšovány  na  shromaždištích,  konečné  výsledky  budou  rozeslány 
elektronickou poštou a zveřejněny na ORISu.

Vyhlášení vítězů: první 3 závodníci v kategorii obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. Vyhlášení proběhne 
vždy co nejdříve po ukončení každého závodu na shromaždišti. Předpokládáme v sobotu 
v 16:00, v neděli do 14:00, upřesníme během závodů. V neděli bude vyhlášena věčně 
putovní cena oddílů OB „Ašský štít“ – boduje prvních šest závodníků v kat.H,D 10-21, 
vítěz má před druhým o dva body více; při menším počtu startujících se body úměrně 
snižují.  Možná se rýsuje i cena neputovní, resp. svým způsobem krátce putovní cena, 
kterou rozhodně nechceme vracet.   

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. V sobotu je zákaz vstupu na kolejiště !! 
(mapová značka 515) a v neděli  navíc na soukromé pozemky (m.zn.  527).  Pozor na 
křížení tratí u některých kategorií.  

Zakázaný prostor: lesy v okolí shromaždiště jsou závodním prostorem a také prostorem zakázaným.
Ubytování: pouze ze soboty na neděli a s ohledem na malý počet přihlášených přímo v budově areálu 

ve vlastních spacácích. Žádáme vedoucí jednotlivých oddílů, aby zajistili úklid po svých 
svěřencích, rádi bychom vás ubytovali i příští rok. Můžete navštívit plavecký bazén, nebo 
kulturní  centrum  Laritma,  kam  v  sobotu  25.4.  přijede  jeden  z  nejlepších  českých 
raperů - MC Rest. Bližší info v kulturním centru.

Pořadatelé: ředitel, tajemník Jindřich Kovář
hl.rozhodčí Tomáš Redlich (SO), Karel Pilař (NE)          
stavitelé tratí Karel Pilař (SO), Tomáš Redlich (NE)

Předpověď počasí je velmi optimistická (vždyť jsme ho objednávali) a věřím,že najdete i své kontroly a že  
se neztratíte.
Hezké  zážitky  (houby  nehledejte,  ještě  tady  nerostou..,  hledejte  raději  kontroly  a  držte  správný  směr) 
a sportovní vyžití v nejzápadnějším cípu České republiky bez velkých kufrů  vám  přejí pořadatelé. Všichni 
závodníci budou mít možnost během závodu navštívit nejvyšší kopec Smrčin na české straně, který se po 
původních osídlencích města nazývá Hainberg (Háj-758 m.n.m.)

Aš, 22.04.2015 KČT Aš 

Office
Prodej kancelá ské a výpočetní technikyř

Vaculná Vlastislava

Město Aš
Drogerie „U Antoníčka“

Karlova 17, Aš


