
Pokyny 

Úvod: S ohledem na nedělní závody OB v Praze jsme natěsnali oba závody do soboty a zjednodušili na 
většinou jen AZ kontroly, aby se to zrychlilo.  Terén je ale zajímavý, tak si to užijte. 
Shromaždiště   Víceúčelová hala Čechy pod Kosířem                    49.5503500N, 17.0341369E 
Presentace   7.4. 9,00-10,00hod. 
Parkování naproti centru je vyhrazeno 10 parkovacích míst pro potřeby haly- přednostně vozíčkáři, další 
parkování na placeném parkovišti pro zámek na kraji obce. 
WC na shromaždišti  i bezbariérové,   
Občerstvení  v centru  možno zakoupit, jinak restaurace Penzionu Mánes 300m severozápadně. 
Mapa 1:4000  vrstevnice po 2m  
Zvláštní značky- drobné zelené tečky – malý osamocený strom nebo keř. V piktogramech malé kolečko.  
Ražení papírové průkazky, vlastní kleště, na startu výjimečně možno zapůjčit. Mapníky na startu. 
Většina kontrol je A-Z bez rozhodovacího stanoviště,  kategorie A může mít Zero  odpovědi. 
Zero tolerance: 5m nebo jiný objekt. Nebylo v silách mapaře přezkoumat všechny  záměrné linie, proto 
řešte kontroly hlavně čtením mapy. Směrová tolerance u bodových objektů 135°. Malý stromek 360°. 
Dopolední závod 
Start:   10,30 volné startovní pořadí, z organizačních důvodů budou mapy vydávány už na časové 
kontrole a čas startu se zapíše s hodnotou o 5 minut pozdější. Závodníci budou mít tak o pět minut delší 
časový limit, než je natištěno na mapách a trať o 180m delší. 
Tratě: dopoledne  A 10 kontrol 0,9km limit  80min.     E 22 kontrol  1,3km limit  105 min. para 120min.  
Kategorie E výměna mapy po kontrole č.17 (1,0km),  Při výměně mapy musí být oraženy všechny 
kontroly 1-17. Časová kontrola před startem 5 lampionů, 2 úkoly. 
Terén: park kolem rybníků, zpevněné cesty 90%, převýšení 4m. část trati po travnaté cestě, v mapě 
vyznačeno fialovou čárkovanou čarou. Jinak pohyb povolen jen na hnědou barvou vyplněné cesty, pokud 
v mapě není vyznačen zákaz jejich používání. V terénu vzhledem k velkému počtu návštěvníků parku 
nelze zákazy vyznačit pásy napříč cest. Dbejte fair play. Pro kategorii A volný pohyb po všech cestách bez 
omezení, zákazy pro ně neplatí mohou i na pěšinky. 
Vzdálenosti:   centrum – časová kontrola 100m = start    cíl-centrum 500m 
Odpolední závod  
Start :  cca 14,30 volné startovní pořadí.  
Tratě:   A 8 kontrol 0,6km  limit 60 min.  E 21 kontrol 0,6km  limit 84min. para 100min.  
Časová kontrola před startem 5 lampionů, 2 úkoly 
 Kategorie A může mít Zero  odpovědi a závodníci mohou chodit i mimo cesty až k lampionům. 
Vzdálenosti:   centrum – časová kontrola 100m - start  600m   cíl-centrum 700m. Závěr cesty na start 
větší stoupání, pomozte vozíčkářům. 
Terén park s roztroušenými stromy, zpevněné cesty 100%, převýšení 6m jinak mírné klesání. Pohyb 
kategorie E povolen jen na hnědou barvou vyplněných cestách, pokud v mapě není vyznačen zákaz jejich 
používání. V terénu vzhledem k velkému počtu návštěvníků parku nelze zákazy vyznačit pásy napříč cest. 
Dbejte fair play. Vstup zpět před start a za cíl během závodu není povolen. 
Vyhlášení výsledků – hodnotí se součet za oba závody,  po skončení cca v 17,30. 
Jury: Martin Locker, Miroslav Špidlen, Miroslav Šimek 
Budou vás při závodění mohutně povzbuzovat hosté hotelu Hugo. 
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