
Český závod týmů 2017 

POKYNY 

Datum: 28. 10. 2017 

Místo: Suchý, centrum závodu v areálu Penzionu Athéna – bar GEKON a velkoprostorový stan. 

Prostory restaurace jsou určeny jen na konzumací jídla a pití zakoupeného u obsluhy.   

UPOZORNĚNÍ: souběžně s naším závodem probíhá v penzionu Athéna recesistická akce „Lenin 

forever“ pro cca 60 účastníků. Skutečně se jedná o recesi, nikoliv o návrat ke starým pořádkům. 

Nenarušujte, prosím, tuto akci.  

Parkování: v areálu penzionu – NELZE. Je možno zaparkovat na cestách v okolí, ideálně však na 

obecním parkovišti u hráze rybníka. Parkování je zdarma.  

Start: intervalový od 10:00, POZOR - vzdálenost na start: 2100 m bez převýšení Pro pohodlnou chůzi 

si rezervujte cca 25 minut  

Startovní čísla: obdržíte při prezentaci, viditelné nesení startovního čísla (na prsou) je povinné 

Parametry tratí:  

 

Kategorie Délka Počet kontrol Z toho společných 

D 12 3,8 km  14 3  

D 14 4,1 km 14 3 

D 18 5,9 km  19 3 

D 21 E 8,9 km 24 3 

D35 5,8 km 20 3 

H 12 4,1 km 16 3 

H 14 5,4 km 17 3 

H 18 9,2 km 25 3 

H 21 E 13,0 km 30 3 

H 21 B 5,8 km 18 3 

H 35  8,7 km 26 3 

 

Mapa: Athéna, 1:15 000 (pro kategorie D/H 18 – 35) 1:10 000 (pro kategorie D/H 12 – 14), 

ekvidistance 5 m, vodovzdorně upravena (tištěno na PRETEX), formát A3. Mapy se v cíli neodebírají.    

Popisy kontrol: piktogramy – POUZE NA MAPÁCH   

Společné kontroly: je možno orazit jen pokud je celý tým společně, bude kontrolováno rozhodčím. 

Čekající závodníci jednotlivých týmů se musí zdržovat mimo kruh vymezený páskou kolem kontroly. 

Do vymezeného kruhu lze vstupovat jen pokud je tým kompletní.    

Občerstvení:  

- po doběhu – čaj ve várnici 

- před závodem a po závodě – možno využít nabídky restaurace v penzionu  

 



Lékařská služba: zdravotník v cíli   

Vyhlášení výsledků:  

- předpokládáme od 12:30  

- vyhlášeno a drobnou cenou budou odměněny vždy první tři týmy v každé kategorii.   

Poděkování: 

- vlastníkům lesa - společnostem MP Lesy a MP Holding za velmi vstřícný přístup a umožnění 

konání závodu  

- společnostem GEODETIKA a ELIS za podporu  

- firmě Žaket za rychlé a perfektní vytištěné mapy 

- Matthiasu Kybyrzovi za postavení závodních tratí  

 

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ ZÁŽITKY 

VĚŘÍME, ŽE SE VÁM ZÁVOD BUDE LÍBIT A ŽE SE K NÁM BUDETE VRACET 

 

Za pořadatele ze Sportovního klubu Prostějov  

Dušan Vystavěl, ředitel závodu 

 

 

  

 

   


