
Pokyny k závodu „Zimní Cvrčkov“ – 4. závodu XIII. zimní série Sněhulákova 

kufru 

Pořadatel: Orientační sporty Písek, prachatická sekce 

Datum: sobota 27. ledna 2018 

Centrum: Prachatice, náměstí Přátelství – restaurace Družba. https://mapy.cz/s/2gUU6  

Parkování: Bezplatně na velké odstavné ploše („buzerák“) https://mapy.cz/s/2gUTI, příjezd není 

značen (z kruhového objezdu u autobusového nádraží vpravo směr Oseky přes Malé náměstí – na 

dalším kruhovém objezdu vlevo do kopce – následně uvidíte parkoviště). Vzdálenost centra závodu 

600 m (modré fáborky – viz dále). Parkovat sice lze i přímo na sídlišti, nelze ale zaručit dostatek 

volných parkovacích míst. 

Vzdálenosti:  

Shromaždiště – start  1 400 m (převýšení  100 m). Cesta na start je značena modrými fáborky. 

Prochází přes parkoviště, pokud vás tedy odprezentuje kamarád či oddílový kolega, můžete jít rovnou 

na start. (Parkoviště – start 800 m). 

Cíl – centrum 800 m. Cesta značena oranžovými fáborky. Neprochází přes parkoviště. V cíli nikdo 

není, je potřeba označit cílovou krabičku, vyčítání probíhá na shromaždišti. Cesta ze sběrky do cíle 

není značena (nicméně je naprosto jednoznačná). 

Mapa: Cvrčkov 1: 10 000, stav 2005, částečná revize říjen 2017 až leden 2018. Pozor, v oblasti 

probíhala na podzim intenzivní těžba (plánovaná i nahodilá – vichřice), proto i v revidované části není 

mapa stoprocentně spolehlivá. Revize byla provedena v celém úseku, kudy prochází trasy kategorií B 

a C. Kategorie A běží mezi 5. a 12. kontrolou po původní mapě.  

Popisy nejsou na mapě, jsou k dispozici v centru závodu. 

Na revidované části mapy nejsou mapovány vývraty, s výjimkou jednoho obřího vývratu, který je 

užitečný k správné dohledávce kontroly 130. Černý křížek – lavička, turistický přístřešek 

Prezence: 10:00 až 10:45 (přijďte včas s ohledem na vzdálenost a převýšení ke startu). Dodatečné 

přihlášky jsou možné do počtu vakantů, startovné zůstává 30 Kč. 

Start 00: 11:30, intervalový. Interval v kategorii A 3 minuty, ostatní kategorie 2 minuty. Bude 

standardní koridor (příchod na start tedy nejméně 3 minuty před startovním časem), společný pro 

všechny kategorie. Odběr map samoobslužný ihned za startovní čárou. 

Občerstvovačka: Bude na kontrole 127, tedy těsně za polovinou trasy B i A. Pro trasu C 

občerstvovačka nebude (předpokládám, že budete brzy v cíli). Občerstvovačka bude samoobslužná – 

neperlivá a perlivá voda, kofola, hroznový cukr, čokoláda, oplatky. Prosíme nedělat nepořádek na 

trati, obaly odhazujte jen na místě občerstvovačky nebo si je vezměte s sebou na shromaždiště. Jinak 

bude možnost zakoupit nápoje a občerstvení v restauraci. 

https://mapy.cz/s/2gUU6
https://mapy.cz/s/2gUTI


Speciální pokyny: Není povoleno vstupovat do lesních oplocenek a na plochy značené olivově 

zelenou barvou. Přebíhat pastviny je povoleno, nikde není dobytek ani elektřina v ohradnících. Pozor, 

většina pastvin je v nerevidované části mapy a poloha ohradníků v mapě tak nemusí odpovídat 

skutečnosti. Na hřebeni mezi kontrolou 130 a 105 je řada popadaných stromů, prosíme o zvýšenou 

opatrnost. 

Upozornění: jedná se o neoficiální závody zimní ligy a první závody, které naše prachatická sekce 

pořádá. Proto prosíme o jistou míru shovívavosti, pokud nebude vše probíhat tak, jak jste zvyklí ze 

standardních závodů. Protesty se neřídí standardními pravidly – budou s pochopením vyslechnuty, 

nikoliv však řešeny.  

Limit: 180 minut 

Vyhlášení výsledků: 15:00 

Organizační výbor: Lukáš Šmahel – ředitel závodu a stavitel tratí. Vojtěch Blažek – IT podpora, 

vyčítání, výsledky. 

 

 


