
ROZPIS 

Zimní ligy aneb zimní trénink 
 

Datum: 

sobota 20. ledna 2018        
Druh závodu: 

Krátká trať asi (možná trochu delší pro někoho) 

Centrum: 

Část louky pod lesem v Kotojedech – kolem ohniště + jedna bouda + jedna kadibudka - GPS:  49°16'6.799"N, 

17°24'22.258"E  

 
Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.  

Odpad patří do pytlů k tomu určených. 

Parkování: 

Viz mapka – nebude organizované. Respektujte dopravní předpisy a omezení. 

Kategorie: 

T1 – nejtěžší a nejdelší – určeno pro trénující starší dorost, juniory a dospělé 

Trať asi 7.5 km dlouhá – část klasická mapa pro OB, část bez cest a část jenom vrstevnicovka, část  s volným pořadím 

kontrol. 

T2 – mapově těžké, středně dlouhé – určeno pro starší žáky, mladší dorost, ženy, veterány 

Trať asi 4,9 km dlouhá – část klasická mapa pro OB, část bez cest a část jenom vrstevnicovka. 

T3 – lehčí, kratší – určeno pro žáky DH12 a starší začátečníky 

Trať asi 2,1 km dlouhá – klasická mapa pro OB 

T4 – nejlehčí, nejkratší – určeno pro DH10, úplné začátečníky a rodiče s dětmi 

Trať asi 1,3 km dlouhá – klasická mapa pro OB 

Přihlášky: 

do středy 17. ledna 2018 do 23:59 přes systém ORIS (zobrazit včetně lokálních závodů)   

Výjimečně na email: pavel-dittrich „zavináč“ seznam.cz   

Vklady: 

50Kč pro ročník 2003 a starší (dorost, dospělí, veteráni) 

20Kč pro ročník 2004 a mladší (žactvo) 

Vklady splatné v hotovosti při prezentaci. 

Prezentace: 

V sobotu do 9:45 v centru závodu.  

Start 00: 

v 10:00 hod. - intervalový nebo hromadný dle počasí (bude upřesněno v pokynech) 

Vzdálenosti: 

centrum - start - do 100 metrů  

centrum - cíl - 0 metrů 

Systém ražení: 

Je to trénink, takže na férovku na dotyk malého tréninkového či velkého OB lampionu 



 

 

Terén: 

Lesní porost o různé průběžnosti s množstvím  erozních prvků a pozůstatků po těžbě kamene + polootevřený terén bývalého 

vojenského tankodromu a motokrosového závodiště s různě průběžnými zatravněnými a křovinatými partiemi, s množstvím 

přírodních i umělých terénních prvků. 

Mapa: 

Hvězda, 1:10.000, E=5m, stav březen 2016 (po rychlé revizi kolem kontrol), formát A4, nebude vodovzdorně upravena 

(vemte si mapníky) 

Výsledky: 

Snad budou 

Občerstvení: 

Po doběhu v cíli čaj, rum a … nevím. 

www stránky - informace: 

ORIS    a  asi   http://www.smerkromeriz.cz/poradame/20_1_2018/ 
Upozornění: 

Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 

Pořadatelé si vyhrazují právo závod zrušit v případě nepříznivých podmínek.   
Hlavní pořadatel: 

Pavel Dittrich, tak já to tedy zkusím, ale jestli mi to nepůjde tak …. +  někdo další z SKM 

 


