
Pokyny 

6. závod jihočeského žebříčku – jaro, 3. Linz-Cup, 11. 5. 2019 

Oddíl orientačního běhu Naturfreunde Linz vás srdečně vítá k 6. závodu jihočeského žebříčku – jaro a  k  3. 

Závodu Linz-Cup 2019.  

Dále důležité pokyny: 

Organizace: OLG Naturfreunde Linz 

Místo konání: Parkoviště u lyžařského střediska Sternstein GPS: 48.5531339N, 14.2858667E 

Stavba tratí:  Rudi Gruber  

Kontrola, spolupráce: Alois Mair 

Mapa:  Sternstein;  M 1:10.000 / 5m 

 Stav: 04/ 2019 (částečná aktualizace) 

Velikost mapy A4, mapa je voděodolná (Pretex-papír); 

Popisy kontrol: Popisy kontrol budou v obálkách pro jednotlivé oddíly v místě prezentace na Sternsteinu. 

Cesta na start: cca. 400 m/ 30 m převýšení. Cesta na start je značena. 

Start:  Start 00 = 15:00 
 

Parametry tratí:  

D/H10:  1,5 km,   45 m,    7 kontrol  

D/H12: 2,3 km,   45 m,    9 kontrol  

D14:  2,3 km,   50 m,     9 kontrol  

H14/D16/D21 kurz/D45/H55:  3,0 km,   70 m,  13 kontrol 

D55/H65/H75:  2,7 km,   60 m,  11 kontrol 

D65/D75:  2,0 km,   50 m,    7 kontrol 

D18/D35/; DB/HB kurz: 3,4 km,   75 m,  14 kontrol 

D21/; DB/HB lang:  3,7 km, 110 m,  16 kontrol 

H16/H45/H21k:  3,2 km, 100 m,  16 kontrol 

H18/H35:  4,3 km, 140 m,  17 kontrol 

H20/H21/HA:  5,0 km, 150 m,  19 kontrol 

KF/DF/HF/HDR:  1,2 km,   20 m,    7 kontrol 

C:   2,3 km,   45 m,    9 kontrol 

P/Anfänger:  1,8 km,    40 m,     7 kontrol 

 

Terén: Horský terén s hustou sítí cest. Mimo cesty porostově různorodý les s těžkou podložkou, málo podrostu. 

Zakázané prostory: Zákaz vstupu na kulturně obhospodařované pozemky! Vstup na louky pouze na okraji 

lesa! Zákaz vstupu do oplocenek! 

Budova u parkoviště lanovky není restaurace a nemá otevřeno pro hosty! 

 
 
SPORT-IDENT 

• Systém ražení Sport-Ident.  

• Je možno použít bezkontaktní SI Air+ čipy! 

• Zapůjčené čipy nutno ihned po doběhu vrátit! 

• Za nevrácené čipy bude účtována nákupní cena 20.- Euro.  

• Zaznamenání průběhu kontrolou na SI čip je potvrzeno akustickým nebo optickým signálem! 

• Průběh cílem je nutno zaznamenat oražením cílové kontroly! 

• Bezprostředně po doběhu cílem je závodník povinen si vyčíst svůj SI čip. 
 

Důležité: Všechny kontroly jsou dodatečně vybaveny kleštěmi. Při poruše SI-krabičky je závodník povinen si 

prúběh kontrolou zaznamenat kleštěmi do mapy a tu následně odevzdat v cíli ke kontrole. 
 

Různé: Každý oddíl obdrží výsledkovou listinu. Výsledková listina bude navíc zveřejněna na internetu. Pořadatel 

ani pořádající subjekt neodpovídají za jakékoliv škody i vůči třetím osobám. Každý závodník se závodu účastní 

na vlastní nebezpečí. 

 

Hodně úspěchů a příjemných zážitků! 


