
POKYNY 

pro účastníky 5. závodu Ligy Vysočiny 

Pořádající subjekt  SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT)  

Centrum   Chacholice, hřiště - 49.8820958N, 15.9494656E 

Datum   Sobota, 6.5.2017  

Druh závodu   Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným  

   pořadím kontrol.  

Prezentace   V centru 8:30 - 9:15 hod.  

 

Parkování  Osobní auta i autobusy v centru závodu (0-200 m). 

Dbejte pokynů pořadatelů. Na místě bude vybírán poplatek za 

parkování 20 Kč.  

Šatny  V centru závodu, v areálu hřiště je možné postavit oddílové stany nebo 

využijte vlastní dopravní prostředky. WC v centru závodu. Dodržujte 

pořádek a čistotu!!! Cestou na start není WC, využijte WC v centru.  

Mytí    V centru závodu.  

Start  00 = 10:00 hod., vzdálenost na start 1200 m, bez převýšení – modrobílé 

fáborky.  

Cíl  Vzdálenost z cíle je 100 m; v cíli se razí cílová jednotka, vyčítání čipů v 

centru závodu – nezapomeňte si pokud možno co nejdříve vyčíst čip!!!  

 Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržte zásadu fair play. 

Mapa  SKALA 1:10000, E – 5 m pro kat: HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, 

HD45, HD55, HD65, P. 

 SKALA 1:15000, E – 5 m pro ostatní kategorie.  

 Stav: duben/2017, velikost A4; Revize: Jaroslav Matras, Josef Vítek, 

Martin Krejsa; mapový klíč: ISOM 2000  

 Mapy nejsou vodovzdorně upraveny.  



Zvláštní mapové značky  

    Zelené kolečko - výrazný strom  

Zelený křížek - vývrat  

Hnědý křížek - plošinka 

Černé kolečko – informační tabule  

 

Terén  Mírně svažitý, hlubší údolí řeky Žejbro, pravidelná síť komunikací, 

dobře prostupný, místy je však trnitý porost a to i v hustnících. 

Doporučujeme krytí těla.  

Upozornění   Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí! 

    Cesta na start, z cíle a některé tratě vedou přes silnici 3. tř., dbejte 

   zvýšené opatrnosti! 

   Některé tratě vedou přes řeku Žejbro - provizorní přechod ( lávka) 

   je na postupu. 

   H21C – závodníci přebíhají kolmo 2x železniční trať - v mapě  

   značeno jako průchod )(. Postup po železnici je zakázaný. Dbejte 

   max. pozornosti při přebíhání! 

    

Kategorie HDR, kategorie P  

Závodníci startují libovolně, nejdéle však do startu posledního 

závodníka, na startu razí startovní kontrolu (při vstupu do koridoru 

dbejte pokynů startéra, v případě kumulace většího počtu závodníků 

těchto kategorií v jeden čas musíte počítat s odpovídající čekací dobou).  

Popisy kontrol Formou samoobsluhy v centru závodu.  

Způsob ražení  Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI  

čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve 2  

    startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V  

případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod  

kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s  



náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější  

protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v  

případě, že závod nedokončí.  

Čas. limit   150 minut pro všechny kategorie.  

Čas vítěze   Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti  

Vysočina.  

Občerstvení   V areálu centra závodu polévka, párky, pivo, káva, buchty a ostatní  

běžný sortiment.   

Na trati H21C na postupu – značeno symbolem. 

Průběžné výsledky  Budou vyvěšovány v centru závodu.  

 

Vyhlášení výsledků  V centru závodu, předpokládáme okolo 13:30 hodiny. Vyhlášeny budou  

první 3 závodníci v žákovských kategoriích, kteří obdrží diplom, 

drobné věcné ceny. V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni účastníci.  

Předpis   Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina.  

Protesty  U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč  

 

Funkcionáři:   Ředitel:   Jaroslav Matras  

    Hlavní rozhodčí:  Martin Krejsa, R3  

Stavba tratí:   Josef Vítek, R2  

 

Jury:    Petr Mareček (OSN)  

    Jan Hladílek (PZR)  

    Alena Voborníková (CTB)  

 

Poděkování:   Děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří byli nápomocni při  

uspořádání závodu.  

  

Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek! 

 



 

  

 

 

 

 


