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Pořadatel:  TJ Sokol Křemže (KRE) 
 
Shromaždiště: Třísov, koupaliště, GPS 48°52'43.558"N, 14°20'24.479"E 
 
Příjezd, parkování: V Třísově kolem obecního rybníčku stoupat ke koupališti asi 800 m. 

Parkovat dle pokynů pořadatelů, šetřit místem, ať se vejdeme všichni. 
 
Závodní prostor: Veškerý prostor lesa v okolí shromaždiště - zákaz vstupu do lesa ! ! !  
 
Prezentace:  na shromaždišti od 9:00 do 10:00. Dohlášky a změny na místě pouze do 

9:40 a to jen dle možností pořadatele za 1,5 násobek původních vkladů. Do 
kategorií P, HDR se lze dohlásit za nezvýšený vklad. 

 
Vzdálenosti : Shromaždiště – Start: 400 m;    Cíl – Shromaždiště: 50 m. 

 
Mapa: Vláďova hora 1:10 000, e 5m, mapováno 2012-14, rev. 2015, laserový tisk, 

mapa není vodovzdorně upravena, rozměr A4 
 

Start: intervalový, 00 = 10:30,  dbejte pokynů rozhodčích na startu. 
 Závodníci kategorie HDR mají volný čas startu v odstupu 1 minuty v 

intervalu startovních časů 00 – 30, čas startu určí rozhodčí. Závodníkům 

kategorií D10N a D10N není dovolen doprovod. Tratě HDR, D10N a H10N 

jsou značeny oranžovými fáborky. 

 

Ražení: Elektronický systém SPORTident (SI) pro všechny kategorie. Každý 
závodník je povinen na startu vynulovat a zkontrolovat čip.  

 
Cíl: Průchod cílem závodník provádí ražení SI jednotky na cílové čáře. Po 

tomto oražení není možný vstup do závodního prostoru. Závodník je 
povinen si bezprostředně po doběhu vyčíst svůj SI čip ! V cíli budou mapy 
vybírány do času startu posledního závodníka, popisovány kódem oddílu.  

  
Čas.limit: 90 minut . 

 

Kat. HDR: Čas se účastníkům neměří a pořadí v kategorii se neurčuje, vyhlášeni 

budou všichni závodníci kategorie. 

 
Vyhlášení výsledků:  dle možností pořadatele do 13 hodin,  všechny kategorie obdrží 

diplom, medaile a věcnou cenu  
 
Občerstvení, WC: restaurace „U vlčáka“, zákaz vstupu v botách s hřeby 
 
Mytí:  možnost koupele v přírodním koupališti 
 
Jury: Teringlová Martina (VCB), Mareš Ladislav (MIL), Blažek Vojtěch (OPI) 
 
Předpis:  dle platných pravidel OB a SŘ JčAOS. 
 

 
Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný za svou bezpečnost! Za nezletilé 
účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Přejeme příjemný orientačně-běžecký zážitek. 

 


