
INFORMACE A POKYNY 
5. závodu Jihomoravské ligy a 39. ro čníku Poháru ADASTu 

20. květen 2017, Kanice  

Centrum závodu:  Kanice, hřiště v areálu školy 
Hlavní funkcioná ři závodu:  ředitel: Antonín VĚŽNÍK 

 hlavní rozhodčí: Jiří PROCHÁZKA   R2 
 stavitel tratí: Petr MATULA 

Složení jury:  bude oznámeno v centru závodu 
Prezentace:  od 8.30 až 9.30 h v centru závodu 

dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů 
poplatek za půjčení SI čipu je 40 Kč, v případě jeho ztráty je nutno 
zaplatit 750 Kč 

Popisy kontrol:  odběr formou samoobsluhy v centru závodů 
Mapa:  Prosba lesa 
 1:15 000 pro kat. H/D18, H/D21C, H/D35, 1:10 000 ostatní 
 interval vrstevnic 5 m, stav květen 2017, mapoval Karel Truhlář, 

formát A4, laserový tisk na vodovzdorném papíru 

Zvláštní značky použité na mapě mají následující význam: 
zelený  ×    vývrat hnědý  ×    plošinka 
černý   ×     zvláštní umělý objekt zelený  o    výrazný strom 

Popis terénu:  průběžný les porostově pestrý, hustá síť komunikací, kopcovitý 
Převlékání závodník ů:  výhradně mimo kryté prostory, dobrá možnost pro stavbu oddílových 

tunelů na travnatém hřišti pro malou kopanou 
Vzdálenost z centra na start:  250 m, převýšení 20 m, značeno modrobílými fáborky 

Cestou na start nevstupujte prosím na louku v soukr omém 
vlastnictví, pohybujte se pouze ve vyzna čených koridorech. 

Vzdálenost centra a cíle:  1,0 km 
Start prvních závodník ů: 000 = 10.00 h, intervalově 
Použitý systém ražení:  elektronický SportIdent 
Odebírání map v cíli:  nebude, spoléháme na dodržování fair play 
Časový limit:  dospělí 150 minut, ostatní 90 minut 
Uzavření cíle:  po průchodu posledního závodníka, nejpozději ve 14.30 h 
Předpokládané časy vít ězů kategorií:  dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB 

Protesty:  protest proti regulérnosti průběhu závodu doložený vkladem 200 Kč 
přijímá hlavní rozhodčí na adrese Havírna 57, 679 61 Letovice 

Občerstvení závodník ů:  na trati kat. H18, H/D21C a H35 samoobsluhou z PETek na kontrole, 
  v cíli 0,5 litru balené neperlivé vody 
Umývání:   v umyvadlech v centru 
Záchody:   omezené možnosti v centru 
Parkování vozidel:  v areálu firmy OBNOVA (49.2651 N, 16.7164E), 500 m od centra 

závodu za poplatek 30 Kč 
 Použijte k zaparkování osobních vozidel výhradn ě tento areál, 

protože podmínkou povolení uspo řádání závodu místní 
samosprávou bylo zajišt ění parkování mimo komunikace obce. 

Občerstvení v centru: nápoje (pivo, limo, káva), uzeniny, pečivo, snad i něco sladkého 
Vyhlašování výsledk ů: od 13.00 h, u dětských kategorií a H/D21C první tři, zbytek jen vítězové 

Správný směr v lese přejí pořadatelé z Adamova  
 

 

 

 
 


