
POKYNY 
pro účastníky 3. závodu Ligy Vysočiny 2018 

 
Pořádající subjekt SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT)  
 

Centrum   Skála č.p. 27, Hostinec u Bačkovských 
   49.8689586N, 15.9488761E 

hostinec se nachází přímo u silnice 3. třídy procházející obcí, dbejte 
zvýšené opatrnosti a mějte pod dohledem své ratolesti! 

 

Datum   sobota, 14.4.2018 
 

Druh závodu  jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím 
kontrol a intervalovým startem 

 

Prezentace  v centru 8:30 - 9:15 hod. 
 

Parkování  Osobní auta v obci Skála, výhradně dle pokynů pořadatelů. Bude 
vybíráno parkovné 20,- Kč. Vzdálenost od parkování do centra 0 – 500 m. 

  Autobusy vysadí závodníky v centru a odjedou parkovat do obce 
Chacholice (1,5 km). 

 

Šatny  V sálu hostince nebo vlastních dopravních prostředcích, pro oddílové 
stany není prostor. Dodržujte pořádek a čistotu, nevstupujte do sálu 
v obuvi s hřeby. 

 

WC, mytí  WC pouze v centru závodu (v hostinci + TOI TOI), cestou na start není; 
k mytí studená voda a lavory 

 

Start    00 = 10:00 hod. 
vzdálenost na start 800 m (20 m převýšení), značeno modrobílými 
fáborky 
cesta na start vede nedaleko včelína – přísný zákaz vstupu! 
cesta na start nevede kolem cíle 
 

Cíl   vzdálenost z cíle 400 m, neznačeno (centrum na dohled) 
V cíli se razí cílová jednotka, vyčítání čipů v centru závodu – 
nezapomeňte si pokud možno co nejdříve vyčíst čip. 
Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržte zásady fair play. 
 

Popisy kontrol  k dispozici v centru závodu (nejsou vytištěny na mapě) 
z důvodu pozdního odhalení problému se SW jsou popisy kontrol 
vyhotoveny ve verzi IOF 2004 (do loňska platná verze), za což se 
závodníkům omlouváme 

 

Způsob ražení Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI  
čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen v prvním 
koridoru před startem provést vymazání čipu, ve druhé kontrolu mazání 
(celkem před startem 3 koridory). 
V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod  
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu 
s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější  
protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v 
případě, že závod nedokončí.  
 

Mapa   SKALA 1:15 000, E – 5 m pro kategorie D21C, D21D, H21C, H21D 
SKALA 1:10 000, E – 5 m pro ostatní kategorie. 
Stav: duben 2017, velikost A4; Mapovali: Jaroslav Matras, Josef Vítek, 
Martin Krejsa; mapový klíč: ISOM 2000  
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. 



 

zvláštní mapové značky zelené kolečko - výrazný strom 
zelený křížek - vývrat 
hnědý křížek - plošinka  
černé kolečko – informační tabule 
 

Terén   Mírně svažitý, v jižní části členitý svah s kameny a skalkami, pravidelná 
síť komunikací. Dobře průběžný, místy – zejména v hustnících, je trnitý 
porost. Doporučujeme krytí těla. 

 

Upozornění  Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí!  
Zákaz vstupu na osetá pole! Při postupu vedoucím přes pole je 
závodník povinen využít v mapě vyznačené cesty. 
 

Trať kategorie H21C vede 2x přes železniční trať. Postup po trati je 
zakázán, závodník je povinen překonat trať v místě, které je v mapě 
označeno jako průchod )(. Závodníci jsou povinni respektovat 
výstražné zařízení a před vstupem do kolejiště se rozhlédnout. 
Dále trať H21C překonává 2x říčku Žejbro. Lávky jsou na postupu. 

 

Kategorie HDR, kategorie P  
Závodníci startují v libovolném čase, nejdéle však do startu posledního 
závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu. Při 
vstupu do koridoru dbejte pokynů startéra, v případě kumulace většího 
počtu závodníků těchto kategorií v jeden čas musíte počítat s 
odpovídající čekací dobou.  

 

Časový limit   150 minut pro všechny kategorie 
 

Čas vítěze   předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti  
Vysočina 

 

Občerstvení   v hostinci prodej základního občerstvení odpovídajícího typu akce 
 

na trati H21C občerstvení na postupu (značeno symbolem kelímku), 
u ostatních delších kategorií na kontrole č. 120 

 

První pomoc  Drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem pořadatele v centru 
závodu. Pro případy vážnějších poranění je nejbližší nemocnice 
(pohotovost) v Chrudimi (16 km). 

 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu 
 

Vyhlášení výsledků V centru závodu, předpoklad okolo 13:30 hod. Vyhlášeni budou  
první 3 závodníci v žákovských kategoriích, kteří obdrží diplom a drobné 
věcné ceny. V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni účastníci. 

 

Předpis  závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina 
 

Protesty  hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč 
 

Funkcionáři:  ředitel závodu - Jaroslav Matras  
hlavní rozhodčí - Jan Krejsa, R2 
stavitel tratí - Josef Vítek, R2 

 

Jury:   Dana Wurzelová (OSN), Vlaďka Fencíková (JHB), Karel Šťastný (CTB) 
 

Poděkování:  Děkujeme všem dlouhodobým sponzorům a partnerům, kteří byli 
nápomocni uspořádání závodu. Především děkujeme za poskytnutí 
zázemí p. Bačkovskému! 

 
Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr a hezký sportovní zážitek! 


