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Datum a čas : neděle 19.3. 10:30.  

Shromaždišt ě : u Honzy doma ☺,  Braunova 2915, GPS: 50°8'54.800"N, 14°5'9.000"E 

Doprava :  Autem, autobusem (linka č. 3, zastávka A.Škváry je 100 m od shromaždiště, vlakem 
(zastávka Kladno-Ostrovec je 200 m od shromaždiště), na kole (jako Sláva), pěšky. 

Parkování  : V Braunově ulici. Prosím, neparkujte p řed vjezdy do garáží!                                       
Protože je vás opravdu hodně (45), kdo přijede později, může snadno zaparkovat 
podél „hlavní“ silnice vedoucí podél lesa (ulice Ant. Škváry). 

Start : 00 = 10:30 hodin , intervalový, kdo dřív přijde, ten dřív běží. Startovat se bude tzv. na 
krabičku (jako se na závodech startují kategorie HDR anebo P). Je vás hodně, takže ti 
pomalejší z vás klidně přijďte o něco dřív (10:15), naopak rychlíci doražte i o něco 
později (11:00), ať se nám to hezky rozprostře v čase. 

Charakter : Bude se jednat typově o tzv. middle neboli krátkou trať. Tedy krátké postupy s těžkou 
dohledávkou plus jeden dva delší postupy na „volbu“. 

Terén : Notoricky známý, přesto díky mapovému překvapení na první pohled jiný ☺   

Tratě (tradi ční domácí Mrákavská zabíja čka ☺ ) : oproti rozpisu byla tlačenka o 100 m a 2 kontroly  
zkrácena, naopak panenka byla o 200 m prodloužena.   

 A) Dospělácká (j)elita - 4.7 km / 135 m, 17 kontrol + mapové překvapení 

B) Veteránská prdelačka - 4.2 km / 110 m, 14 kontrol + mapové překvapení 

 C) Dorostenecká tlačenka - 3.7 km / 100 m, 8 kontrol + mapové překvapení 

 D) Dětská panenka - 2.5 km / 30 m, 7 kontrol   

Upozorn ění : Všechny tratě na začátku a na konci přebíhají „hlavní“ silnici vedoucí podél lesa. 
Dbejte zvýšené opatrnosti! 

 Pozor pro všechna jelita na trati A. Na začátku a na konci trati si dejte pozor na pořadí 
kontrol, protože 2 kontroly budete razit 2x. Zákres trati bude vypadat nějak takto:  

  



Mapa : Mrak A Vy, měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, stav 09/2015, mapovali manželé Cabrnochovi. 
Tratě A, B, C opět mají vypečené a těžké mapové p řekvapení  (někteří z vás ho již 
z jemných náznaků uhodli ☺). Dětská trať D je na klasické mapě bez překvapení. 

Popisy : Na mapě. 

Ražení : Elektronický systém ražení Sportident (SI), vezměte si tedy vlastní čipy , které jste mi 
nahlásili. Závodníkům, kteří nedisponují vlastními SI čipy, budou čipy zapůjčeny.     
Tratě A, B a C mají SI ražení na všech kontrolách, dětská tra ť D má SI ražení pouze 
na třech kontrolách (31, 32, 33) , které jsou v popisech označeny symbolem 
„radiokontroly“: 

   

Označení kontrol : Na kontrolách nejsou lampiony, aby nám nenechavci neukradli SI krabičky. Kontroly 
jsou označeny bílo-červenými igelitovými fáborky (tzv. mlíko ) + 4 kontroly na d ětské 
trati jsou ozna čeny oranžovými fáborky (na t ěch nehledejte SI krabi čky).  

Vklady  : Dobrovolné. Výtěžek bude věnován slánskému oddílu jako poděkování za zapůjčení 
sady SI krabiček a čipů.  

Funkcioná ři: Ředitel, hlavní rozhodčí, stavitel tratí a jury: Honza 

Výsledky : V ORISu ☺, na stránkách KOB Kladno. 

Seznam p řihlášených: ORISu http://oris.orientacnisporty.cz/PrehledPrihlasenych?id=4086  

 


