
DUŠIČKOVÝ ZÁVOD 2019 – POKYNY 
(hlavní body rozpisu + změny a upřesnění) 

 

Pořadatel: CHT, tj. Martina, Petra, Náčelník, Vládík, Pavlík a další – díky všem za pomoc! 

Parkování: v sousedství hostince Bačkovských a podél místní komunikace v obci Skála, 
  neomezujte místní! 

Prezence: od 10:00 do 10:30 v sále hostince 

Startovné: 30,- Kč pro všechny kategorie, platba při prezentaci 

členové CHT jsou oproštěni od plateb napříč kategoriemi 

Šatny:  sál hostince či vlastní vozy; v sále se nepohybujte v obuvi s hřeby! 

WC, mytí:  wc v hostinci ve velmi omezeném počtu, k mytí pouze umyvadla 

Start: 11:30, hromadný pro všechny kategorie 

 kategorie I. + II. startuje od tvrziště Komárka u Luže 

 kategorie III. + IV. startuje přímo od hostince 

Doprava na start pro kategorie I. + II.: 

 zajištěn autobus s odjezdem v 10:50 od hostince; autobus vysadí závodníky před restaurací 
Zlatá Hvězda ve Zdislavi, odkud všichni společně dojdou na start vzdálený 750 m 

 https://mapy.cz/s/gavecubede 

Ražení:  „kontaktní“ - závodník se při nalezení kontroly lehce dotkne lampionu a pokračuje v závodě, 
tj. není nutné mechanicky razit (závodíme FAIR PLAY) … SI čip tedy není třeba 

Kontroly: tréninkové lampiony 15 x 15 cm 
kontroly budou umístěny v průběhu předchozího týdne; když dorazíte na správné místo a kontrola 
bude chybět, pokračujte dále a v cíli si povíme, kdo ji tam měl, kdo ne… 
ukradená kontrola není důvodem ke zrušení závodu 

Parametry tratí: I_nejdelší … 21,20 km, 460 m stoupání, 38 kontrol 
II_delší … 11,97 km, 230 m stoupání, 18 kontrol 
III_kratší … 5,90 km, 165 m stoupání, 12 kontrol 
IV_nejkratší … 3,33 km, 65 m stoupání, 8 kontrol 

 
Mapy: kategorie I. – sestává z absolvování všech ostatních kategorií, tedy viz níže 

kategorie II. – 2 mapy, pravděpodobně v měřítku 1:13 333 
kategorie III. + IV. – 1 mapa v měřítku 1:10 000 

všechny mapy formátu A4 v mapníku/eurofolii – zabalené, nezatavené 

část tratě I. + II. je vedena územím „hic sunt leones“, ve kterém jsou v mapě znázorněny pouze 
vrstevnice; zde slabším povahám doporučuji použití buzoly 

Popisy kontrol: budou zveřejněny v ORISu, možnost vlastního tisku (v centru nebudou k dispozici) 

Občerstvení: kategorie I. – celkem 3x na trati, z toho 2x u hostince Bačkovských 
kategorie II. – 1x zhruba v polovině trati 
kategorie III. a IV. – bez občerstvení na trati 

Cíl: cílovou linií je přímý (tj. od silnice, nikoliv přes výčep) vstup do sálu hostince 

cílový čas je měřen ručně; povinností každého závodníka je hlasitě upozornit na svůj doběh 
a pro jistotu si zkontrolovat zaevidování dosaženého času cílovým rozhodčím 

zdržte se agresivních soubojů a buďte ohleduplní k podlahovým krytinám atd. (obuv s hřeby) 

https://mapy.cz/s/gavecubede


UPOZORNĚNÍ PRO ZÁVODNÍKY NEJDELŠÍ KATEGORIE: 

 Závodníci na startu, stejně jako účastníci druhé nejdelší kategorie, obdrží dvě mapy v jednom 
mapníku - výměna tedy proběhne „otočením“. V cíli tohoto úseku následuje možnost občerstvení 
a výměna mapy – závodník si odebere mapy s okruhy kategorií III. a IV. v jednom mapníku 
a následně si SÁM ZVOLÍ, V JAKÉM POŘADÍ JE ABSOLVUJE (zde je tedy prostor k taktizování a 
opuštění „vlaků“). 

Mezi okruhy logicky následuje další možnost občerstvení, převlečení v sále hostince atd. 
(další možnosti snad zmiňovat nemusím, každého dle aktuálního stavu tělesné schránky jistě 
napadnou) 

 Občerstvovací stanice bude umístěna nejspíš v autobusové zastávce vedle hostince nebo přímo 
před vstupem do budovy, tyto detaily zjistíte nejpozději po dokončení prvního úseku. 

Upozornění pro všechny: 

tratě všech kategorií vedou přes silnice s různou intenzitou provozu; při překonávání či pohybu 
po krajnici dbejte maximální obezřetnosti! 

 tratě II. + III. + IV. překonávají říčku Žejbro, resp. Anenský potok; na mapách (okruzích) kategorií 
III. a IV. jsou zvýrazněny lávky, stav vody je však nízký a není problém překonání i jinde 

 dodržujte zakázané prostory znázorněné v mapě fialovými šrafy (pole, fotbalové hřiště); 
překonávání nevyšrafovaných polí a luk je povoleno 

Přihlášky:  prostřednictvím ORISu do 28. 10., výjimečně přes honza.krejsa@email.cz 

dohlášky na místě možné do vyčerpání vytisknutých map (kreslení či tisk na místě nebude možný) 

Vyhlášení: cca v 14:30, ceny obdrží nejméně 3 nejrychlejší v každé kategorii 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 

Stravování:  p. Bačkovský připraví tradiční guláš v počtu porcí dle rezervace doplňkové služby v ORISu 

 dále nejspíše klobásy/párky a drobné pochutiny; vlastním upečeným či jinak připraveným 
pochutinám vstup povolen 

Bilancování: zhodnocení závodu a celé sezony provedeme ihned po doběhu; čas, který k tomu budeme mít 
určený, bude limitován trpělivostí hospodského a naší spotřebou… 

 k případné hudební produkci je nutné vlastní vybavení, ideálně kompaktní řešení 

mailto:honza.krejsa@email.cz

