
 

 

 
Pořadatel: SK Orientační sporty Nové Město na Moravě 
Datum: 22. 10. 2016 - jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím 
kontrol 
Centrum: Milovy, penzion Gaudeamus (49°39'48"N, 16°5'52"E) 
Parkování: u penzionu Gaudeamus dle pokynů pořadatelů, parkovné - 20 Kč 
Prezentace: v suterénu penzionu Gaudeamus 8.45 – 9.30 hod., půjčovné SI čip – 40 Kč/kus 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 50 m, centrum – start: 350 m, cíl – centrum: 300 m 
Mapa: Buldok 1:10000, rozměr A4 (mimo H21C a D21C). Pro kategorie H21C a D21C rozměr 
33x24 cm. Stav 2014, revize v okolí kontrol 2016, mapoval Petr Mareček. 
Terén: svažitý vysočinský terén s náročnou podložkou v nadmořské výšce 600 – 800 m n. m., 
s mokrými rýhami, hustníky, se střední sítí komunikací 



 

 

 
Parametry tratí: zveřejněny na ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3414 a na web 
závodu: http://osn-cz.eu/lv-2016/ 
Zakázané prostory: zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 
524.0 ("vysoký plot"); 709.0 („nepřístupná oblast“) a na osázené paseky – porušení zákazu 
znamená diskvalifikaci 
Popisy kontrol: osobní odběr piktogramů tratí v centru závodu 
Ražení: elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky náhradní ražení do mapy. 
Start: 00 = 10:00 hod., po modrobílých fáborkách, intervalový. Kategorie HDR a P se startovací 
krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 120. 
Cíl: všichni závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu (i v případě 
nedokončení závodu); mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte, prosím, fair play. Z cíle do 
centra vedou červené fáborky. 
Časový limit: 150 minut 
Převlékání: vlastní dopravní prostředky, možnost stavby oddílových stanů 
WC: v penzionu Gaudeamus u restaurace a v suterénu, na WC restaurace vstup pouze 
v botách bez hřebů 
Mytí: dle možnosti na shromaždišti 
Zdravotní zabezpečení: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Zdravotník bude přítomen v 
centru. 
Vyhlášení výsledků: Co nejdříve po ukončení závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. 
místě v kategoriích D10N, D10, D12, D14, H10N, H10, H12, H14, všichni, kteří absolvovali trať 
HDR. 
Občerstvení: stánek a restaurace penzionu Gaudeamus s běžným sortimentem 

přísný zákaz vstupu do restaurace včetně WC v botách se hřeby, přezujte se do závodní 
obuvi až po použití WC 

Upozornění: prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v lese, na parkovišti i na shromaždišti 
Protesty: písemně se vkladem 200,- Kč na místě hlavnímu rozhodčímu závodu, po ukončení 
závodu na adresu SK OS NMNM, Zahradní 1439, 592 31 Nové Město na Moravě. 
Jury: Krejsa Vladimír CHT9202, Eva Voborníková CTB6851, Jaroslav Hojný SJH7002 
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu oblasti Vysočina a Prováděcích 
pokynů oblasti Vysočina. 
Pokyny nebudou na prezentaci, pouze na webu závodu a vyvěšeny v centru závodu. 
 
Pořadatelé děkují majitelům lesa a pozemků, Lesům ČR a obci Sněžné, za umožnění pořádání 
závodů a panu Žídkovi za poskytnutí prostor penzionu Gaudeamus pro zázemí závodů. 
 
Ředitel závodu: Břetislav Wurzel (R3) 
Hlavní rozhodčí: Radan Kamenický (R3) 
Stavitel tratí:  Šimon Mareček, Petr Mareček (R1)   
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