
Bílovický koláč - rozpis

Datum: Sobota 19. března 2022

Pořadatel: SK Radiosport z.s., oddíl ROB

Typ závodu:

Shromaždišt ě: Bílovice nad Svitavou, sokolovna 49.24623N, 16.67569E

Doprava:

Přihlášky:

Ražení:

Startovné:

Mapa:

Prezentace: 9:15 – 9:45 Jen pro účely nahlášení změn a půjčení čipů. 

Terén:

Start 00:

Tratě a kategorie:

Poděkování: Děkujeme Sokolu Bílovice n. Svit. za bezplatné poskytnutí sálu sokolovny.

Informace:

Delší lesní závod, scorelauf (tj. volné pořadí kontrol, není povinnost 
oběhnout všechny). Kontroly jsou různě bodované (viz níže). Pro děti 
klasická fáborkovaná linie.

Autobus (75, 210, xS2A). Parkování aut je možné před sokolovnou, na 
Těsnohlídkově náměstí a u vlakového nádraží.

Do středy 16.3.2022 přes systém ORIS. Závodníci, kteří nejsou 
registrování v ČSOS se přihlásí buďto vyplněním formuláře na stránce 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7115 nebo zasláním e-mailu na 
adresu matula.p[zaviná č]centrum.cz

Elektronické SportIdent, bezkontaktní ražení SI AIR bude vypnuto. Na 
shromaždišti budou k dispozici čipy k zapůjčení. 

Dobrovolné na účet SK Radiosport z.s., číslo účtu: 2300720703/2010. 
Žádost o vystavení dokladu uveďte v přihlášce.

Spojené mapy Hády, Prosba lesa, U buku. Měřítka 1:15000 nebo 1:10000, 
mapováno v letech 2017-2021, částečná revize 2022. Mapový klíč ISOM 
2017-2,  tisk na voděodolný papír.

Les s hustou sítí cest, kopcovitý. Dobrá průběžnost, místy nepříjemný 
podrost. 

10:00. HDD startuje intevalově, ostatní kategorie startují hromadně ve 
vlnách podle kategorií (po cca 5 minutách).

Kategorie jsou smíšené a liší se délkou časového limitu: S-60 (scorelauf 60 
minut), S-120, S-180. Každý si zvolí kategorii přiměřenou svým 
schopnostem. Začátečníkům doporučujeme kategorii S-60, kde budou 
lehčí kontroly. Děti do 10 let v doprovodu rodičů se hlásí do kategorie HDD 
(fáborkovaná linie s pevným pořadím kontrol, délka linie 2,8 km).

Hodnocení 
scorelaufu:

Kódy kontrol jsou vytištěny na mapě. První cifra kódu značí bodový zisk 
(např. kontrola kód 85 je za 8 bodů). Není cílem orazit všechny kontroly. Při 
překročení limitu se odečte 1 bod za každou započatou minutu nad 
stanovený limit. Vítězí ten, kdo dosáhne nejvyššího počtu bodů. Při 
shodném počtu bodů rozhoduje čas oražení cíle.

Tip na romantický 
výlet ve dvou:

Pokud chcete běžet/jít ve dvojici, tak jméno partnera napište v přihlášce do 
poznámky. Dvojice závod absolvuje s jedním čipem.

http://kolac.wz.cz/
https://bzl.zabiny.club/21-22/06-kolac


