
 

 

Pokyny pro začátečnické kategorie Z1 (HDR) a Z2 

při závodě oblastního žebříčku v orientačním běhu 

(informace pro závodní kategorie na webu pořadatele obkotlarka.cz/zavody/oz2021) 

 

Datum sobota 11. 9. 2021 

Centrum závodu Smilovice, (49.7254000N, 14.3625000E)  

Parkování V areálu shromaždiště, poté podél příjezdové cesty. Bude 

organizováno pořadateli. Parkovné nebude vybíráno, při cestě na 

shromaždiště bude kontrolována bezinfekčnost, viz. COVID podmínky. 

Přihlášky pro registrované běžce přes systém ORIS, 

pro neregistrované předem na e-mailu pz2021@obkotlarka.cz 

nebo v centru závodu od 10:30 do 12:30 

Startovné  100 Kč (pro Z1 za 2 mapy, pro Z2 za 1 mapu) 

splatné v centru (předem přihlášení dle pokynů pořadatele) 

Tratě 

Z1 (HDR): délka 2,1 km, převýšení 55 m (velmi lehká, převážně po 

cestách) 

Z2: délka 2,6 km, převýšení 80 m (lehká, využívá jasné vodící linie) 

nutno dodržet dané pořadí kontrol 

možnost startovat jako jednotlivec, nebo jako skupina 

čas pořadatel neměří 

Start 1,9 km od centra, převýšení 75 m poblíž startu závodních kategorií 

kdykoli od 11:00 zhruba do 13:00  

cesta značená modro-bílými fáborky 

Cíl 1,2 km od centra, cesta značená červenými fáborky 

Doporučené vybavení vhodné oblečení, v případě nepříznivého počasí budou na startu 
k dispozici obaly na mapy, buzola (obejdete se i bez ní) 

Mapa Srandy kopec (A4, nebude vodovzdorně upravena) 

měřítko: 1:10 000 (1 cm na mapě = 100 m v terénu) 

ekvidistance (výškový rozdíl mezi vrstevnicemi) 5 m 

WC v centru závodu 

http://obkotlarka.cz/zavody/oz2021/aktuality
https://mapy.cz/s/funomacuru
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6364
mailto:pz2021@obkotlarka.cz


 

 

Pořadatel Oddíl OB Kotlářka, z. s. 

Další informace k závodu na pz2021@obkotlarka.cz, obecně k tratím pro veřejnost zde 

Průběh závodu 

1. Na prezentaci v centru závodník zaplatí startovné a obdrží startovací průkazku. 

Předem přihlášení se zaplaceným startovným se v centru závodu zastaví pouze pro 

startovní průkazku. 

2. Na startu obdrží mapu se zakreslenou tratí (start je trojúhelníček, kontroly kolečka, cíl 

dvojité kolečko), slovní popisy kontrol a veškeré rady, které potřebuje. Nebojte se na 

startu na cokoliv zeptat. Kategorie Z1 (HDR) si může vzít na startu dvě mapy na 

přihlášenou osobu, kategorie Z2 pouze jednu. 

3. Podle mapy obejde kontroly ve správném pořadí a dorazí do cíle. Kontroly a cíl jsou 

označeny kovovým stojanem s oranžovobílým lampionem. Průchod si označí do 

příslušných políček startovního průkazu jehličkovými kleštěmi umístěnými na 

stojanech kontrol a nenechá se znervóznit, že závodní kategorie razí pomocí 

elektrického zařízení. 

4. Mapu a průkazku si nechá na památku, na shromaždišti bude vzorová průkazka 

správného ražení. 

mailto:pz2021@obkotlarka.cz
http://psob.dig.cz/dokumenty/trate-pro-verejnost-standardizace.pdf

