
DUŠIČKOVÝ ZÁVOD 2019 – ROZPIS 

Pořadatel: SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT) 

Centrum: Skála 27 – Hostinec u Bačkovských; https://mapy.cz/s/kucejozode  

Datum:  sobota 2. 11. 2019 

Druh závodu:  tradiční zakončení závodní sezony, tratě různých délek s hromadným startem 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 

Stravování:  po závodě pravděpodobně guláš s chlebem, nutno přihlásit předem v ORISu kvůli uvaření 
dostatečného množství porcí (cena bude v ORISu s předstihem doplněna); 
další občerstvení v omezené míře a pouze „hospodského charakteru“ 

Parkování:  v bezprostřední blízkosti hostince a podél komunikace procházející obcí; nebude pořadatelem 
organizováno – buďte ohleduplní především k místním 

Šatny:  v sálu hostince či vlastních vozech; v hostinci přísný zákaz pohybu v obuvi s hřeby! 

WC, mytí:  pouze skromný počet toalet, mytí není k dispozici 

Prezence: od 9:30 do 10:30 

Odjezd autobusu na start (kategorie I. a II.) v 10:50 

Start:  11:30, hromadný pro všechny kategorie 

pro všechny kategorie vzdálenost na start do 500 m (kategorie I. + II. od místa zaparkování 
autobusu, pro kategorie III. + IV. od hostince) 

Cíl:  v centru závodu 

Ražení:  nejspíš SportIdent + „dotykové“, bude upřesněno v pokynech 
SI krabičky pravděpodobně na občerstvovacích stanicích a v cíli, na ostatních kontrolách 
se závodník dotkne lampionu a pokračuje v závodě (případně razí do karty, ty ale nebudou 
kontrolovány – soutěžíme fair play) 

Mapy:  průběžně revidované mapy Bukovina, Skala a případné další pomůcky připomínající OB mapu 
  závodníci kategorií III. + IV. poběží s jednou mapou, ostatní se souborem 3 – 4 map 

Pravděpodobné délky tratí: I. – nejdelší… 25 km 

II. – delší … 12,5 km 

III. – kratší … 6,25 km 

IV. – nejkratší … 3,125 km 

Startovné: členové CHT zdarma, přespolní 30,- Kč (platba na místě) 

Přihlášky:  prostřednictvím ORISu do pondělí 28. 10., výjimečně e-mailem na adresu honza.krejsa@email.cz 
po zveřejnění délek tratí lze samozřejmě kategorii změnit, z organizačních důvodů se však k běhu 
i guláši hlaste co nejdříve 

 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5426  
(v seznamu závodů viditelný pouze při zobrazení „všech“ závodů, nikoliv pouze „oficiálních“) 

Vyhlášení: cca v 15:00, věcné ceny obdrží nejméně 3 nejrychlejší v každé kategorii 

Po vyhlášení: volná zábava do vyčerpání zbytků sil nebo spíše trpělivosti p. Bačkovského 

Funkcionáři: viz ORIS 

  další funkce (prezence, občerstvení na trati) – hledají se dobrovolníci, kteří nemají zájem běžet… 

Informace:  733 164 668, honza.krejsa@email.cz 
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