
Pokyny k závodu Sněhulákův kufr v Písku 23.2.2019 

 

Pozn.: Zejména kategorie B a A si dejte pozor na měření času během závodu! 

1. Kategorii C se prodlužuje limit z 40 minut na 60. Zkušenější závodník nebude mít 
problém oběhnout všechny kontroly, proto je určená zejména pro mladší závodníky. 
Obtížnost kontrol je v průměru asi H14. Jedná se o běžný scorelauf. Start bude v 10:10. 
 

2. Průběh závodu kategorie B bude vypadat následovně: Zpřístupnění map v 10:04. Start 
v 10:05. Následně má závodník 30 minut na sesbírání co nejvíce kontrol v 1. skupině 
kontrol; 30 minut se měří do startu do poslední kontroly, kterou závodník v této 
skupině sebere. Poté pokračuje do 2. skupiny kontrol, kde má opět 30 minut na 
sesbírání co největšího počtu kontrol; zde se čas měří jinak: od první sebrané kontroly 
v této skupině až do cíle. Za překročení 30 minut v každé za dvou skupin se odčítá 1 
bod za každou započatou minutu. Limit 60 minut na celý závod je zrušen, zamyslete se, 
jak to lze takticky využít! V každé skupině jsou kontroly vždy za stejný počet bodů. 
 

3. Průběh závodu kategorie A bude vypadat následovně: Zpřístupnění map v 9:59. Start 
v 10:00. Následně má závodník 30 minut na sesbírání co nejvíce kontrol v 1. skupině 
kontrol; 30 minut se měří do startu do poslední kontroly, kterou závodník v dané 
skupině sebere. Poté pokračuje do 2. skupiny kontrol, kde má opět 30 minut na 
sesbírání co největšího počtu kontrol; zde se čas měří jinak: od první sebrané kontroly 
v této skupině až k první sebrané kontrole ve 3. skupině. Na závěr má závodník 30 
minut na sesbírání co největšího počtu kontrol ve 3. skupině; čas se měří od první 
sebrané kontroly v této skupině do cíle. Za překročení 30 minut v každé za tří skupin se 
odčítá 1 bod za každou započatou minutu. Limit 90 minut na celý závod je zrušen, 
zamyslete se, jak to lze takticky využít! V každé skupině jsou kontroly vždy za stejný 
počet bodů. 
 

4. Odchod na start bude hromadný zhruba v 9:40. Cesta z cíle není značená (více mapka). 
5. Vyhlášení proběhne cca 15 minut po doběhu posledního závodníka. Uzavření cíle bude 

v 12:30. 
6. Parkování bude zajištěno vedle shromaždiště. 

 

 
Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek! 

 



 

 


