1

sprint - město - skály a Lédův memoriál

POKYNY

E1
Centrum:
Parkování:

Start:
Limit:
Cíl:
Mapa:
Systém ražení:
Typ závodu:
Doporučené obutí:
Parametry tratí:

Důležité info:

Kamenický Šenov, parkoviště u Panské skály, souřadnice 50.7709147N,
14.4857853E
P1 - parkoviště na louce za Panskou skálou
P2 - po případném naplnění kapacit P1 dále zajištěno parkování podél krajnice
ulice Marxova, viz plánek - dbejte pokynů, výběr parkovného 30 Kč
průběžný, na startovací krabičku od 10:00 do 12:00 hod., vzdálenost 300 m od
centra závodu
v 13:00 hod. začíná sběr kontrol
u startu, tj. 300 m od centra závodu
1:4 000, E=5 m, ISSOM, autor J. Hnízdil, stav 08/2019, A4, není vodovzdorně
upravena, na startu budou k dispozici mapníky (A4 euroobaly)
SportIdent v bezdotykovém režimu
městský sprint
atletická obuv
Černá:
3,1 km / 80 m / 13 k
POZOR při přebíhání silnic!
Červená: 2,7 km / 70 m / 13 k
Závod se koná za běžného
Modrá:
2,3 km / 60 m / 11 k
silničního provozu!
Zelená:
1,5 km / 30 m / 9 k
současně se závodem budou probíhat v okolí Panské skály Městské slavnosti za
účasti několika tisíc lidí, doporučujeme vyběhnout brzo, doběhnout brzo a užít
si program, více zde
součástí programu Městských slavností je veřejný závod v OB, který se poběží
po vybraných kontrolách E1, přihlášky na prezentaci, startovné 50 Kč, průchod
kontrolou se razí klasicky do průkazky
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E2
Centrum:
Parkování:

Start:
Limit:
Cíl:
Mapa:
Systém ražení:
Typ závodu:
Doporučené obutí:
Parametry tratí:

Česká Kamenice, park u kaple Panny Marie, souřadnice 50.8018650N,
14.4149697E
plocha mezi ulicemi Kunratická stezka a Spálená, viz plánek, po naplnění
kapacity parkujte v ulicích severně od centra, prosíme, neparkujte v centru
města
průběžný, na startovací krabičku od 16:00 do 18:00 hod., v centru závodu
v 19:00 hod. začíná sběr kontrol
v centru závodu
1:4 000, E=2,5 m, ISSOM, autor M. Burda, stav 08/2019, A4, není vodovzdorně
upravena, na startu budou k dispozici mapníky (A4 euroobaly)
SportIdent v bezdotykovém režimu
městská krátká trať
atletická obuv
Černá:
3,7 km / 85 m / 25 k
Červená: 2,5 km / 55 m / 20 k
POZOR při přebíhání silnic!
Modrá:
2,0 km / 50 m / 16 k
Závod se koná za běžného
Zelená:
1,5 km / 35 m / 14 k
silničního provozu!
Pozor na křížení tratí!!
Černá trať má výměnu mapy na 15. kontrole – otočením mapy na druhou
stranu pokračujete startem a postupem na 16. kontrolu
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E3 + E4
Centrum:
Parkování:

Ostrov u Tisé, Kemp pod Císařem, souřadnice 50.8026064N, 14.0466228E
v areálu kempu, bude vybíráno parkovné 30 Kč, dbejte pokynů pořadatelů

Start E3:

průběžný, na startovací krabičku od 10:00 do 12:00 hod., vzdálenost 1,7 km od
centra závodu, oranžové fáborky do cíle a následně na start (cesta na start
vede přes cíl - viz níže)
v 13:00 hod. začíná sběr kontrol
průběžný, na startovací krabičku od 16:00 do 18:00 hod., vzdálenost 1,7 km od
centra závodu, oranžové fáborky do cíle a následně na start (cesta na start
vede přes cíl - viz níže)
v 19:00 hod. začíná sběr kontrol
společný pro E3 + E4, vzdálenost 1,3 km od centra závodů, značeno
oranžovými fáborky, možnost stáhnout z Orisu OB mapu s vyznačenou cestou,
cíl je nedaleko obou startů, možnost zde zanechat věci na převlečení, které ale
nebudou nijak hlídány
1:4 000, E=2,5 m, ISSOM, autoři Z. Sokolář, J. Drbal + V. Nehasil , stav 08/2019,
A4, není vodovzdorně upravena, na startu budou k dispozici mapníky (A4
euroobaly)
SportIdent v dotykovém režimu
krátká trať
je zakázáno používat boty s hřeby
v centru závodů v Ostrově
nesnažte se přelstít vzdálenosti a např. chtít dojet autem do Rájce a ušetřit si 1
+ 1 km chůze do cíle/na start, parkovací možnosti jsou v Rájci velmi omezené a
zpravidla bývá naplněno již v ranních hodinách, parkování mimo vyhrazená
místa je pokutováno + řešeno odtahem

Limit E3:
Start E4:

Limit E4:
Cíl:

Mapa:

Systém ražení:
Typ závodu:
Omezení:
Vyčítání čipů:
Prosba:

Parametry tratí:

víme, chodit takové štreky před závodem , po závodě a to ještě 2x, není nijak
příjemné, ale berte to třeba jako daň za to, že si můžete zaběhat v těchto
výjimečných terénech, takže děkujeme za pochopení
E3
Černá:
3,0 km / 120 m / 22 k
Červená: 2,4 km / 100 m / 20 k
Modrá:
2,3 km / 95 m / 16 k
Zelená:
1,6 km / 45 m / 9 k
E4
Černá:
Červená:
Modrá:
Zelená:

3,2 km / 225 m / 23 k
2,7 km / 120 m / 19 k
2,2 km / 70 m / 14 k
1,6 km / 60 m / 7 k
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Informace společné pro všechny etapy
Prezentace:

Popisy kontrol:
Označení kontrol pro
E1+E2:
Označení kontrol pro
E3+E4:
Vyčítání čipů / první
pomoc:

Vyhlášení vítězů:
Výsledky:
Doplňující informace:

Sudety Open 2021?

Ke stažení na Orisu:
Hlavní funkcionáři:

vždy v centru závodu, pro oba dny od 9.00 do 10.00 a od 15.00 do 16.00
není povinná pro ty, co mají vše v pořádku, dále bude zde možnost vyřídit
případné změny či vyřešit nevyřešené nebo potřebné
budou na mapě a ke stažení na stránce závodů v Orisu
velký lampion s SI krabičkou na ocelovém lanku, pověšeném/uzamčeném ve
výšce cca 1 m
standardní stojan vč. SI krabičky a lampionu
vždy v centru závodu, povinnost vyčíst čip po každé etapě
pro oba nedělní závody je zajištěna první pomoc Horskou službou, stanice Tisá,
tel. 1210
nebude
vždy po každé etapě na Orisu
- většina nedělních kontrol je v extrémním skalnatém terénu, dávejte pozor,
některé stěny jsou vysoké i více než 10 metrů a věřte, že rychlost není během
těchto závodů pro úspěch podmínkou
- v centru všech závodů je možnost postavení oddílových stanů
- závodníci se zúčastní závodů na vlastní nebezpečí
- zákaz vstupu do oplocenek a v mapě (fialově) vyznačených zakázaných
prostorů
- nedělní závody se konají v CHKO Labské pískovce, dodržujte návštěvní řád!
- pití v cíli pouze E3, E4
veškerý zisk z pořádání letošního závodění bude vložen do přemapování
Volských kamenů a Nebeské říše, skalních měst nad Ostrovem (prostor mapy
Volská říše z MČR 1999), tak snad nám tyto plány vyjdou
- popisy kontrol všech tratí všech etap
- mapa s vyznačenou cestou do cíle E3, E4
ředitel závodů: Jiří Martan
stavba tratí: Jiří Martan, Jan Hnízdil
hlavní rozhodčí: Vladislav Nehasil
SportIdent: Martin Horák
hospodář: Zuzana Nehasilová

Poděkování:
Lesy ČR
CHKO Labské pískovce
Horská služba
Partneři závodů:
Město Kamenický Šenov
Město Česká Kamenice
Obec Tisá
Kemp pod Císařem
Sponzor závodu:
TISKDECIN.CZ

