
 
 

KONICKÝ KOTÁR 2016 – POKYNY 
 
 

Pořadatelský subjekt KOB KONICE  
  
Funkcionáři Ředitel závodu Jaroslav Komínek  
 Hlavní rozhodčí Josef Procházka R2 
 Stavitel tratí Miroslav Hlava R1, Jakub Zimmermann R3 
    
Datum 18. června 2016 
       Klasifikace závodu Klasická trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol 

a intervalovým startem. 
  Prezentace Do 10.30 hodin v centru (prosíme o dochvilnost). 
  
Centrum 
 
 

Šebetov - koupaliště 

GPS: 49°32'29.040"N, 16°43'11.280"E 

Zde naleznete prezentaci, WC, mytí a bufet. 
     
Start 00 11.00 hodin 
   
Vzdálenosti Parkoviště auta – centrum: 

 
 
Parkoviště bus – centrum: 

600 metrů – na louce JV okraji obce u silnice 
Šebetov – Kořenec Budeme vybírat parkovné ve 
výši 20,- Kč/auto - podle pokynů pořadatelů. 
Na veřejných komunikacích v obci u zámku. 

 Centrum – start 2  
(DH10N, P5 a HDR): 
Centrum – start 1 
(ostatní kategorie): 

150 metrů po modrobílých fáborcích cestou na 
start č. 1 
 
600 metrů po modrobílých fáborcích  

   
Mapy U Zeleného kříže 1:15 000, E = 5m (A4) pro kategorie D16B, D18B, D20B, D21B, 

H16B, H18B, H20B a H21B. Pod Karlovem, 1:10 000, E = 5m (A3) pro ostatní 
kategorie. Stav květen 2016, zpracovaná dle klíče ISOM, tisk Nord service, s.r.o. 
Autor mapy je Bohumil Háj. 
Mapy budou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. Popisy kontrol zvlášť 
v centru závodu. Mapy se v cíli odevzdávají do 14. hodin. 
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat 

zelený kroužek – výrazný strom 
hnědý křížek – plošinka 
bílá tečka ve žluté – semenný strom 
malé černé kolečko – vytyčovací tyč 
černý křížek – jiný umělý objekt 

  
Terén Kopcovitý, dobře průběžný, hustá síť komunikací, porostově pestrý. 
  
Tratě Předpokládaný čas vítěze je dán Soutěžním řádem – klasická trať.  

Trať kategorie HD10N je osazena smajlíky ☺ �. 
Závodníci kategorií DH10N, HDR, P5 a mohou startovat kdykoliv ze startu č. 2 do 
startovního času 120. 

  
Občerstvení V centru. 
       Vyhlášení výsledků Od 14.00 hodin v centru. Budeme vyhlašovat nejlepší závodníky všech kategorií 

kromě HDR (obdrží drobnou cenu po doběhu), P5 a T. 
  
Způsob ražení Elektronický systém SPORTIdent. 
  
Protesty Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. 
  
Složení jury V případě podání protestu bude nabídnuto Mirkovi Chmelařovi (JPV) Liboru Slezákovi 

(LCE) a Milanu Svěchotovi (MOV). 
  
  

Pořadatelé děkují všem majitelům lesů za souhlas s pořádáním závodů, 
obci Šebetov – panu Zdeňku Čížkovi za pomoc  

a všem, kteří nás podpořili při uspořádání tohoto závodu. 

 


