
Pořadatelské prováděcí pokyny 
(hodnoty vzdáleností a časů se upraví každému závodu) 

1) Tyto pokyny jsou určeny pro skupiny: Startéři+ Roznašeči+ Cílaři 

a) všichni pověření si odeberou SI jednotky určené pro jednotlivé úseky 

b) do startovního času 00 musí být všechny jednotky na místě 

c) po umístění SI jednotky na stojan si vynulovaným SI čipem orazí (nastartují) SI jednotku 

2) Startéři 

a) start 00 = 10:00, startér musí přijít do výpočetního centra a seřídit si čas s PC zpracovatele 

intervalový start všechny kategorie mimo HDR, P3, P5 

startovní koridory:  

i) Pro každý koridor jsou 2 SI jednotky, ty startéři umístí tak, aby ji HDR a P měli zboku dosažitelnou. 

ii) Všechny SI jednotky budou uvnitř koridoru, nikoli na jejich rozhraní či obvodu (předěl mezi koridory). 

iii) Všichni závodníci musí orazit SI clear a SI check. 

 -koridor 1. vizuální kontrola čísla čipu pořadatelem, SI clear/mazání pro všechny 

 -koridor 2. SI check/kontrola pro všechny (závodníci s SI STARTEM nemusí razit check) 

 -koridor 3. (resp. startovní čára); SI START razí jen kategorie HDR, P3, P5  

iv) Pro kategorie HDR, P3, P5 start v libovolném čase od 00=10:00 do 60=11:00.  

Rozhodčí startu budou kategorii HDR, P3, P5 pouštět na trať přibližně v minutových 
 intervalech; čas se začíná počítat od zastrčení (oražení) čipu do krabičky START  

v) Startéři nesmí odstartovat kohokoli, kdo není ve startovce (vyjímaje závodníka s povolenkou 
vypsanou  a podepsanou zpracovatelem). 

vi) Závodník nesmí odstartovat dřív než je uvedeno na STARTOVCE!!! HROZÍ PÁD SYSTÉMU!!! 
  

b) Zapisování prošlých závodníků do startovky propisovací tužkou, NE ZVÝRAZŇOVAČEM!!! : 

prošel startem bez problému = přeškrtnuté jméno: 

 0.00 ( 513) 52996 Florková Adéla         D35C       MOV 

neprošel startem = beze změny: 

 1.00 ( 319)425533 Láznička Alois          H55C       TZL 3613 

prošel startem, jiný čip/start. čas = přeškrtnout jméno+čip/čas a opravit 

 2.00 ( 153) 52785 Fajkoš Lubomír  350698  H10C       MOV 0301 

c) Po odstartování posledního závodníka jeden člen pořadatelského týmu IHNED odnese startovku do 

výpočetního centra spolu s řádně přeškrtnutými jmény těch, kteří startem prošli. Odhlašovat lidi ze 

systému až při vyhlášení je užitečné jako střílet za války do vzduchu. 

d) V případě že startovní čas 00 nebude spuštěn správně, IHNED vedoucí startu zavolá do výpočetního 

centra a nahlásí rozdíl startovního a reálného času. Opravovat diskvalifikované není příjemná 

záležitost, zejména pokud je polovina lidí v cíli. 

3) Cílaři: 

Doporučuji umístit cíl co nejblíže výpočetního centra (pro urychlení sběru výsledků). Cíl je možno sbalit až 

dostanou pořadatelé pokyn od zpracovatele závodu (nebo pokud se ujistí, že už nikdo v lese nezůstal). 

Závodník je povinen si v co nejkratším možném čase po oražení cíle vyčíst čip. Na povídání budou mít 

dostatek času po vyčtení SI, proto se je snažte směrovat k vyčítání SI. 

 
Jakékoli porušení odstavců uvedené na tomto listu přidává MNĚ- zpracovateli další práci. 

Prosím, dodržujte je  ;-)   Jan Slivečka 


