
 

 
 
 
 
 
Shromaždiště  LITOVEL - NOVÁ VES, restaurace Na Vršku, GPS: 49.6826253N,17.0171922E  

Do areálu restaurace je přísný zákaz vstupu v běžecké obuvi!!! 
V případě příznivého počasí je možné využít též hřiště u startu a cíle. 

 
Parkování pouze na zpevněné ploše u Penzionu Nová Ves a zatopeného lomu dle 

pokynů pořadatelů. Případný výlov auta pořadatel nezajišťuje ☺ 
 
Prezentace  na shromaždišti do 10:30. Dohlášky jsou možné do počtu natištěných map. 
 

 Vzdálenosti  centrum – start a cíl (na jednom místě) 400 metrů po žluto-černých fáborcích. 
     
 Harmonogram start 00    11:00 
    vyhlášení výsledků  předpokládáme v 13:00 

   kategorie P a RD mohou startovat libovolně v čase 00 – 45. 
 

Mapa Baterie 1: 10 000, e 5m. Autorem mapy je jistý pan Hlava z Konice. Mapa je 
vodovzdorně upravena. Na kontrolách jsou tréninkové lampionky. Kategorie D19, 
H19, H35 mají trať postavenou systémem OTOČ MAPU. Na formátu A4 máte 
natištěny 2 mapy s tratěmi, věnujte zvýšenou pozornost správnému pořadí 
kontrol!!! Kategoriím DH19 nedoporučujeme volit na první kontrolu postup přes 
srázy v bývalém lomu – jsou opravdu neschůdné. 

  
Tratě 

 délka stoupání počet k.  délka stoupání počet k. 
D10 2 km 50 m 5 H10 2 km 50 m 5 
D14 2,6 km 70 m 9 H14 3,2 km 85 m 11 
D18 3,3 km 80 m 13 H18 4 km 110 m 16 
D19 5,2 km 190 m 18 H19 6,6 km 220 25 
D35 3,3 km 80 m 13 H35 5,8 km 190 20 
P 3 km 80 m 11 H50 4 km 110 m 16 
HDR 1,6 km 45 m 5     

 
Terén terén byl pro OB použit naposledy koncem minulého tisíciletí. Bohužel se nám 

v archivech nepodařilo dohledat jeho přesnou charakteristiku. Z dostupných 
pramenů (např. tehdejší stavitel pan Gröppel a další ještě žijící pamětníci závodu) 
se nám podařilo zjistit, že se jedná o středoevropský les s hustou sítí cest, místy 
sezónní podrost, místy zajímavé erozní útvary. Ve východní části mapy se nachází 
dva lomy – dbejte zvýšené opatrnosti.  

 
Protesty se podávají pouze v Morseově abecedě a také s nevratným vkladem čerstvě 

natočených 10 litovelských piv do rukou hlavního rozhodčího a dalších pořadatelů 
závodu. Zároveň upozorňujeme, že protesty se jen podávají, ale neřeší.  

 
WC a umývání na shromaždišti jsou vytápěné splachovací WC typu 20. století, nouzově pak u 

startu a pro opravdu naléhavé případy i v lese. Sprchy a masáže až doma. 
  

Vyhlášení  v dětských kategoriích první tři, v ostatních jen vítěz. Kategorie P se nevyhlašuje, 
    v kategorii HDR bude pro všechny malé závodníky nachystána malá odměna 
 

Občerstvení v cíli čaj, jinak využívejte služeb hospůdky (klasický sortiment) 
 

 
Správný směr, rychlé nohy (nejlépe vlastní) a pěkné sportovní zážitky v lese 

přejí všem pořadatelé z KOB Konice 


