
 

 
 

 
 
Shromaždiště  Šubířov – hostinec U Huberta (GPS 49.6017497N, 16.8118092E) 

Do restaurace je přísný zákaz vstupu v běžecké obuvi!!! 
 
Parkování v obci dle pokynů pořadatelů  
 
Prezentace  na shromaždišti do 10:30. Dohlášky jsou možné do počtu natištěných map 
 

 Vzdálenosti  centrum – start  500 m  
    centrum – cíl  50 m 
         
 Harmonogram start 00    11:00 
    vyhlášení výsledků  předpokládáme v 13:00 

   kategorie P a HDR mohou startovat libovolně v čase 00 – 45 
 

Mapa Slámova louže 1: 5 000, e 2, 5 m, stav listopad 2018, mapovali LG+JP 
 
Tratě Tratě odpovídají náročnosti prvního závodu Zimní ligy. Na kontrolách jsou tréninkové lampionky. 

Upozorňujeme závodníky, že závod probíhá za plného silničního provozu. I když Šubířově není 
provoz jak na Václaváku, tak dbejte osobní opatrnosti. Závod se běží na mapě v klíči ISSOM2007, 
dodržujte tento klíč (fair play), zejména respektujte zákaz vstupu na soukromé pozemky a pole. 

 
 délka počet kontrol  délka počet kontrol 
D10 1,7 10 kontrol H10 1,7 10 kontrol 
D14 2,2 10 kontrol H14 2,4 13 kontrol 
D18 3,6 16 kontrol H18 4,2 20 kontrol 
D19 4,2 19 kontrol H19 5,6 26 kontrol 
D35 3,6 16 kontrol H35 4,4 23 kontrol 
P 2,5 14 kontrol H50 3,0 18 kontrol 
HDR 1,8 10 kontrol    

 
Terén 2/3 les, 1/3 vesnice. Myslím, že budete příjemně překvapeni   
 
Protesty protesty se přijímají s nevratným vkladem čerstvě natočených 10 svatomartinských litovelských 

piv do rukou hlavního rozhodčího a dalších zletilých pořadatelů závodu. Předem upozorňujeme 
závodníky, že protesty se jen podávají, ale neřeší.  

  
WC   pouze na shromaždišti 

 
 Vyhlášení  v dětských kategoriích první tři, v ostatních jen vítěz. Kategorie P se nevyhlašuje. 
    v kategorii HDR bude pro všechny malé závodníky nachystána malá odměna 
     

Občerstvení v cíli čaj. Po doběhu můžete využít placeného občerstvení restaurace U Huberta 
 

 Činovníci závodu ředitel   KON6111 
    hl. rozhodčí  KON7219 
    stavitel tratí  KON6427 

 
Pěkné sportovní zážitky v lese přejí všem pořadatelé z KOB Konice 
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