
 

 
 

 
 
Shromaždiště  Hvozd – Sport klub (GPS 49.6370156N, 16.9088614E) 

Do restaurace je přísný zákaz vstupu v běžecké obuvi!!! 
 
Parkování v obci dle pokynů pořadatelů.  
 
Prezentace  na shromaždišti do 10:30. Dohlášky jsou možné do počtu natištěných map. 
 

 Vzdálenosti  centrum – start  1100 m (modrobílé fáborky) 
    centrum – cíl  700 m (200 m neznačeno, pak po modrobílých fáborcích) 
         
 Harmonogram start 00    11:00 
    vyhlášení výsledků  předpokládáme v 13:00 

   kategorie P a HDR mohou startovat libovolně v čase 00 – 45. 
 

Mapa Březí 1: 7 500, e 5m, revize 2017 LG + JP, mapa je vodovzdorně upravena.  
 
Tratě přestože jsme se letos opět snažili a vše jako vždy poctivě kontrolovali, tak se vinou chybné 

elektronky E13 z výrobního podniku Katoda Olomouc vytisklo prvních 100 map bez cest (týká se 
kategorií DH19 a H35). Na kontrolách jsou tréninkové lampionky.  

 
 délka převýšení  délka převýšení 
D10 1,5 km 20 m H10 1,5 km 20 m 
D14 2,2 km 60 m H14 2,5 km 80 m 
D18 4,0 km 150 m H18 5,0 km 160 m 
D19 5,0 km 160 m H19 5,8 km 190 m 
D35 4,0 km 150 m H35 5,4 km 180 m 
P 2,1 km 70 m H50 3,7 km 110 m 
HDR 1,6 km 20 m    

 
Terén jedinečný krasový terén prakticky bez sezónního podrostu. Vinou nedávné vichřice se v prostoru 

závodu nachází vývraty a popadané stromy. 
 
Protesty protesty se přijímají s nevratným vkladem čerstvě natočených 10 litovelských piv do rukou 

hlavního rozhodčího a dalších zletilých pořadatelů závodu. Předem upozorňujeme závodníky, že 
protesty se jen podávají, ale neřeší.  

  
WC   pouze na shromaždišti 

 
 Vyhlášení  v dětských kategoriích první tři, v ostatních jen vítěz. Kategorie P se nevyhlašuje. 
    v kategorii HDR bude pro všechny malé závodníky nachystána malá odměna 
    průběžné výsledky můžete sledovat zde  
 

Občerstvení v cíli čaj. Po doběhu můžete využít placeného občerstvení restaurace Sport klub 
 

 Činovníci závodu ředitel   KON6111 
    hl. rozhodčí  KON7219 
    stavitel tratí  KON0404 

 
Pěkné sportovní zážitky v lese přejí všem pořadatelé z KOB Konice 

 

http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13186&lang=sv�
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