
INFORMACE A POKYNY 
závodu za řazeného do Jihomoravských lig a 42. ro čníku Poháru ADASTu 

19. září 2021, Jedovnice  

Centrum závodu:  Jedovnice, kemp u rybníka Olšovec 
Hlavní funkcioná ři závodu:  ředitel: Antonín VĚŽNÍK 

 hlavní rozhodčí: Karel TRUHLÁŘ 
 stavitel tratí: Jiří PROCHÁZKA   R2 

Složení jury:  bude oznámeno v centru závodu 
Prezentace:  již v rozpisu bylo uvedeno, že nebude 
Kontrola bezinfek čnosti týká se závodníků kategorií D/H16 až D/H65 a případně i P a T 

v uvedeném věkovém rozpětí, po předložení příslušného certifikátu bude 
vydána identifikační páska na ruku, bez níž nebude možno projít startem, 
blíže viz dokument „Podmínky ůčasti na závodě“ na 
oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6029 

Půjčení SI čipu u počítače, kde se budou vyčítat, za poplatek 40 Kč, při jeho ztrátě je nutno 
uhradit 800 Kč 

Popisy kontrol:  jsou k dispozici na stránce závodu na ORISu 
  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6029 
 v krajním případě bude i možnost si je vyžádat na startu 
Mapa:  Lipový žlíbek, interval vrstevnic 5 m, stav srpen 2021, mapový klíč ISOM 

2017-2, mapoval Karel Truhlář, formát A4, laserový tisk na papíru PRETEX 
 měřítko 1 : 15 000 pro kategorie H/D16 až H/D35 a 1 : 10 000 pro ostatní 

Zvláštní značky použité na mapě mají následující význam: 
zelený  ×    vývrat hnědý  ∆    plošinka 
černý   ×     zvláštní umělý objekt zelený  o    výrazný strom 

Popis terénu:  středně kopcovitý, středně hustá síť komunikací, rozsáhlé paseky po těžbě 
dřeva napadeného kůrovcem zarostlé vysokou trávou, 

 zhruba polovina těchto pasek je nyní posečena, ty jsou kresleny bez symbolu 
407 - Vegetace, pomalý běh, dobrá viditelnost 

Převlékání závodník ů:  nezajištěno, možnost pro stavbu oddílových tunelů 
Vzdálenost z centra na start:  1,1 km, převýšení 45 m je rovnoměrně rozloženo, značeno modrobílými 

fáborky 
Vzdálenost centra a cíle:  50 m 
Start prvních závodník ů: 000 = 10.30 h, intervalově 

Kategorie HDR a P startují v libovolném čase s doporučeným 
mnimálním rozestupem 1 minuty 

Použitý systém ražení: elektronický SportIdent v air modu 
Odebírání map v cíli:  nebude, značná část mapy byla již několikrát použita. Žádáme doběhnuvší 

závodníky, aby po dobu startu svých kategorií nedávali mapu se zákresem 
trati k nahlédnutí nikomu dalšímu 

Časový limit:  dospělí 150 minut, ostatní 99 minut 
Uzavření cíle:  po průchodu posledního závodníka, nejpozději ve 14.45 h 
Předpokládané časy vít ězů kategorií:  dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti 
Protesty:  protest proti regulérnosti průběhu závodu doložený vkladem 200 Kč přijímá 

hlavní rozhodčí na adrese Plotní 15, 679 04 Adamov 
Občerstvení závodník ů:  v cíli 0,5 litru balené neperlivé vody 
Umývání:   lze se opláchnout v blízkém rybníku 
Záchody:   asi 150 m před místem startu jsou vhodné rozsáhlé pasekohustníky 
Parkování vozidel:  asi 100 aut v kempu za poplatek 50 Kč, zbytek na plochách před kempem, 
 bude řízeno, za uhrazený poplatek bude vydáván doklad 



Důležité informace: V prostoru závodu jsou vybudovány  jednosm ěrné cyklostezky , viz 
singlekras.cz. I v neděli na nich bývá provoz v řádu několika desítek 
cyklistů za hodinu. Tratě byly postaveny tak, aby využívání těchto stezek 
bylo sníženo na minimum. Proto jsme tentokrát nepřikročili k jejich 
vyznačení mapě nějakoým symbolem zákazu vstupu. 

Občerstvení v centru: v restauraci a kiosku u rybníka před hlavním vjezdem do kempu 

Správný směr v lese přejí pořadatelé z Adamova  
 


