
15. závod Ligy Vysočiny 2015 v orientačním běhu 

Pokyny k závodu 

Druh závodu:   klasická trať 

Pořádající orgán:   Český svaz orientačních sportů. 

Technické provedení:  OOB SK Chrast, CHT 

Datum:    Sobota 24.10.2015 

Centrum závodů:   Budislav (letní tábor TOS), GPS  (49.795461, 16.158413) 

Kategorie: H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, 

H55, H65, D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, 

D35, D45, D55, HDR, P. Kategorie HDR, H10N a D10N mají 

svoje tratě značené oranžovými fáborky 

Prezentace:  Sobota 24. října 2015 od 8.30 do 9.30 hodin v centru závodu 

Parkování:  Dbejte pokynů pořadatelů!!! Autobusy budou navádět 

pořadatelé. Osobní auta na přilehlé cestě u tábora. Na místě 

bude vybírán poplatek za parkování 20,-Kč. 

 

Převlékání: V centru závodu, v táboře TOS Svitavy vzhledem k vysoké 

účasti závodníků doporučujeme postavit oddílové stany nebo 

využijte vlastní dopravní prostředky. Vnitřní prostory jsou 

prioritně určeny pro stravování závodníků a ne pro převlékání! 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodů: 0-300 m.  

Parkoviště autobusů – centrum závodů: 0-300 m.  

Centrum – start 700 m.  

Cíl–centrum 700 m.   

Start a cíl jsou blízko sebe, společná cesta. 

  

Cíl:   Dobíhající závodník orazí na cílové čáře cílovou jednotku. 

Vyčtěte si co nejdříve SI čip (v centru). V případě poruchy 

některé ze SI kontrol nahlásí tuto skutečnost v cíli a pořadatel 

mu odebere mapu pro kontrolu ražení v mapě. 

Čas. limit:      150 minut pro všechny kategorie. 

Systém ražení:  SportIdent, při poruše použijte náhradní mechanické ražení. 

Každý závodník je povinen provést vynulování a kontrolu SI 

čipu a je povinen si nechat vyčíst údaje z SI čipu do počítače (a 

to i v případě, že nedokončí závod). 

Vyčítání čipů:  V centru závodu. Zkontrolujte si podle startovní listiny oddílu 

čísla čipů, případné opravy nahlaste na prezentaci. Při ztrátě 

čipů půjčeného pořadatelem je účtována částka 800,- Kč. 

Mapa:   U PEČENÉ HUSY, 1:10 000, E 5m, rozměr A4, stav srpen 2014 

hlavní kartograf.Petr Mareček. Mapa není vodovzdorně 



upravena. Mapa se v cíli neodevzdává, dodržujte prosím fair 

play. 

Terén:    Porostově pestrý, místy členitý, v části prostoru systémy 

vodotečí (meliorační rýhy) a delší tratě také čekají pískovcové 

skalní útvary. Hustá síť komunikací v nadmořské výšce 530 – 

600 m.V lese probíhá intenzivní těžba dřeva.  

Zakázané prostory: - veškerý les v okolí centra závodu  

  - zákaz vstupu do oplocenek  

  - zákaz vstupu na čerstvě osázené paseky 

  - zákaz vstupu na soukromé pozemky 

 

Omezení obutí: Zákaz používání bot s kovovými hřeby – na startu bude 

důsledně kontrolováno a závodníci s nedovoleným obutím 

nebudou připuštěni ke startu!!! 

 

Upozornění:  Kromě kategorií HDR, H10N, H10, H12, D10N, D10, D12 

všechny kategorie přebíhají 2x silnici třetí třídy Dbejte 

zvýšené opatrnosti !!! 

Zvláštní mapové značky: Zelené kolečko –výrazný strom 

Hnědý křížek -plošinka 

Zelený křížek -vývrat 

 Černý křížek –triangulační tyč 

Popisy kontrol:   Popisy ve formě piktogramů budou k dispozici na shromaždišti. 

Předpokládaný čas vítěze:  Dle Soutěžního řádu. 

Občerstvení na trati:  Kontrola 140. 

Občerstvení centrum:  Po návratu z cíle v centru pro všechny závodníky šťáva nebo 

čaj. V centru prodejní stánek – limo, káva a čaj, párky, polévka, 

buchty, atd. 

WC:     V centru závodu. 

Výsledky:    Předběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru centra 

závodů. Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS. 

Zdravotní zabezpečení:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská 

pomoc je poskytována pouze po doběhu. Následující lékařskou 

pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

Ředitel závodu:    Matras Jaroslav 

Hlavní rozhodčí:    Pitra Martin, R3 

Stavitel tratí:    Vítek Josef, R2 

Jury:      Voborníková Alena (CTB), Nechanický Pavel (OSN), Hrstka 

Vladislav (JHB) 

Protesty:     Dle Soutěžního řádu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč 

Vyhlášení:     Po skončení závodu v cca 13:30 v žákovských kategoriích a 

všichni účastníci HDR 

 

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek! 


