
 TJ Jiskra Havlíčkův Brod  Oddíl orientačního běhu 

 

Oblastní žebříček Ligy Vysočiny - Klasická trať 
Lučice - 1. dubna 2017 

 

POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 
Pořadatelský subjekt: TJ Jiskra Havlíčkův Brod, Oddíl orientačního běhu (JHB) 

Centrum: Lučice – fotbalové hřiště (Loc: 49.6672,15.489) 

Příjezd: Do centra je příjezd z obce Lučice směrem na Janovec. 

Parkování: Podle pokynů pořadatelů na přilehlé louce. 
Parkovné – os. auto 20,- Kč, autobus 50,- Kč 

Prezentace: V centru od 8:30 do 9:30 hod. 

Vzdálenosti: Parkoviště – Centrum 200 m 
Centrum – Start 900 m 
Centrum – Cíl 150 m 

Mapa: Žižkova studánka, e=5 m, ISOM, velikost A4, stav 2017, mapoval Petr Mareček 
Měřítko 1:15000 pro kategorie: H18, H21C, H21D, H35, H45, D21C, D35 
Měřítko 1:10000 pro ostatní kategorie 
V zimě proběhla v lese těžba dřeva. Na mapě jsou nové menší světlinky! 
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. Na startu budou k dispozici fólie. 

Terén: Kopcovitý, členitý, poměrně dobrá průběžnost s množstvím vodotečí a pramenů 
s bažinkami, v částech terénní detaily po povrchové těžbě, místy osamocené 
balvany, střední hustota komunikací. 

Popisy kontrol: Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě. 

Ražení: Elektronické SportIdent; V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R. 

Start: Start 00 = 10:00 hod., intervalový. Kategorie HDR a P se startovací krabičkou, 
příchod na start libovolný do startovního času 80. 

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen vyčíst si čip. 
Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme o zachování fair play. 

Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie. 

Převlékání: Vlastní dopravní prostředky, možnost stavby oddílových stanů. 
Zákaz stavění oddílových stanů na fotbalovém hřišti! 

WC a mytí: Pouze na shromaždišti - Mobilní záchody TOI TOI (2 ks), hadice s vodou a lavory. 

První pomoc: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Zdravotník bude přítomen na shromaždišti. 

Vyhlášení výsledků: V 13:30 hod. v centru závodu. Vyhlášeni budou závodníci na 1. až 3. místě v 
kategoriích HD10N, HD10, HD12, HD14. Z HDR všichni, kteří absolvovali trať. 
Vítězové kategorií D16 a H16 obdrží věcnou cenu ředitele závodu. 

Prodej občerstvení: Prodejní stánek – Káva, čaj, pivo, kofola, koláče, polévka, párky,... 

Upozornění: Prosíme závodníky o dodržování pořádku v lese, na parkovišti i na shromaždišti. 

Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu závodu. 

Jury: Alena Voborníková - CTB, Jaroslav Matras - CHT, Alena Nechutová - PZR 

 

Ředitel závodu: Josef Culka ml. (R3) 

Hlavní rozhodčí: Vladislava Fencíková (R3) 

Stavitel tratí: Vladislav Hrstka (R3) 


