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Pokyny  

pro účastníky  
Přeboru Jihočeského kraje 

 v orientačním běhu pro rok 2018 

SPRINT 

        
 
 

 
 
 

 
 

Centrum závodu: Křemže 
 Sportovní areál Němcalka TJ Sokol Křemže 
  GPS:   48°54'12.635"N, 14°18'40.720"E 
 
 
Parkování:  Pouze na vyhrazeném parkovišti. Bude označeno, dbejte 

prosím pokynů pořadatelů, šetřete místem, ať se vejdeme 
všichni. Parkování zdarma. 

 
Prezentace:  od 8:15 do 9:00 
 
Start 00:        Start 00 = 9:30 
 
Vzdálenosti:       parkoviště - centrum  do 250 m z parkoviště je nutné 

dodržet značenou cestu do centra závodu viz plánek 
 centrum  - start:   0 m 
 cíl – centrum:   0 m 
                                      mapový start 0 m  
 
Popisy kontrol:  vytištěny na mapách. Budou připraveny k odběru též  

ve 2.startovním koridoru. Zvýrazňovače, izolepy a nůžky zde 
budou k dispozici. 

 
Mapa:  KŘEMŽE, 1:5 000, e=2m, stav jaro 2018; ISOM 2007, 

rozměr A4, mapy se v cíli odevzdávají, budou vydávány      
po skončení závodu štafet 

 
Systém ražení:  SportIDENT; na startu každý závodník vymaže čip a provede 

kontrolu v příslušné jednotce, neprovedení kontroly čipu 
znamená diskvalifikaci. Ukončení závodu v cíli je označením 
čipu v cílové jednotce. Při poruše razícího zařízení označí 
závodník průchod kontrolou do políčka R na mapě a oznámí 
to pořadateli v cíli. 
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Tratě:  parametry tratí jsou v samostatném souboru na ORISu.         
Trať HDR není fáborkovaná. 

 
 
Terén:    městská zástavba, parky a okolí městské zástavby 
 
Vyčítání čipů:              ve výpočetním středisku ve shromaždišti.  
  Vyčtěte si prosím čipy co nejdříve po dokončení závodu. 
  
Časový limit:   pro všechny kategorie 45 minut 
 
 
Mytí:   ve sprchách u tělocvičny, dodržujte pořádek 
 
Občerstvení:   v cíli – voda nebo limonáda 

Dále v centru závodu studené i teplé nápoje, točené pivo,  
polévka, pikadory, párky, nanuky,  káva, buchétky… 

 
 
Vyhlášení vítězů:   co nejdříve po ukončení závodu štafet 
 
Protesty:   Výhradně písemné hlavnímu rozhodčímu oproti vkladu 

200,- Kč 
 
  
Funkcionáři závodu:  ředitel závodu:  Vladislava Troupová 
  hlavní rozhodčí:  Vébr Jiří, R2 
  stavba tratí:   Rychtecký Josef 
 
Jury:  složení jury bude vyvěšeno v centru závodu 
 
Různé:  Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé 

účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel 
neručí za škody způsobené třetí osobou. 
Účastníci závodu souhlasí s použitím a zveřejněním 
fotografií ze závodu při propagaci orientačních sportů a ve 
veřejných médiích a na sociálních sítích. 

Pořadatelé prosí závodníky o dodržování pořádku a 
zásad slušnosti, tak aby po nás nezůstal nepořádek. 

  
 
V Křemži dne:        25. dubna 2018 
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Plánek parkování a příchod na shromaždiště: 
 

 

 


