
Pokyny 
pro účastníky 

Přeboru jihočeské oblasti v orientačním běhu – na krátké trati 
 

  

Datum: sobota   7. dubna 2018 

Centrum závodu: Sezimovo Ústí – Kozí hrádek   https://mapy.cz/s/2vPb2 

 Příjezd po silničce z Tábor-Měšice nebo od Turovce. Nejezděte přes les 

od Sezimova Ústí (zákaz vjezdu) 

Parkování: na parkovišti, zdarma. Parkujte kolmo, šetřete místem. Po případném 

naplnění parkoviště parkujte podélně na příjezdové komunikaci     

Prezentace: od 9:30 do 10:30 v centru  

Start 00: 11:00 hodin  

způsob startu – intervalový  

Kategorie HDR může startovat v libovolný čas – dle pokynů startéra, do 

času startu posledního závodníka  
 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum         0-100 m  

 centrum – start:         150 m 

 cíl – centrum:                    0 m 

  

Popisy kontrol vytištěny na mapách. Budou připraveny k odběru též ve 2.startovním 

koridoru. Zvýrazňovače, izolepy a nůžky zde budou k dispozici. 

 

Mapa: Kozí hrádek, 1:10 000; E = 5 m; stav: jaro 2018; rozměr A4 

  

mapy nejsou upraveny vodovzdorně a v cíli se neodevzdávají. V duchu 

fair-play neukazujte mapy závodníkům, kteří ještě v lese nebyli. 

 

Systém ražení: SportIDENT;  

na startu každý závodník vymaže čip a provede kontrolu v příslušné 

jednotce, neprovedení kontroly čipu znamená diskvalifikaci. Ukončení 

závodu v cíli je označením čipu v cílové jednotce. Při poruše razícího 

zařízení označí závodník průchod kontrolou do políčka R na mapě a 

oznámí to pořadateli v cíli 

 

Tratě:   parametry tratí jsou v samostatném souboru na ORISu.  

Trať HDR není   fáborkovaná. 

Některé kategorie od DH18 mají uzlové kontroly. 

 

Terén: mírně členitý terén s několika prudšími výběhy, řadou terénních a 

porostových detailů a hustou sítí cest a průseků.;  

https://mapy.cz/s/2vPb2


 Po podzimní vichřici zbyly ještě nějaké vyvrácené a neodklizené stromy 

V hustších pasážích můžete narazit na ostružiní.  

 

Vyčítání čipů: ve výpočetním středisku ve shromaždišti. Vyčtěte si prosím čipy co 

nejdříve po dokončení závodu. 

Časový limit: pro všechny kategorie 90 minut 

Uzavření cíle: ve 14 hodin.  

Mytí: bez možnosti mytí  

Občerstvení: 1. po doběhu v cíli voda nebo limonáda 

 2. v místním občerstvení (pivo, limo, párky, klobásy, hranolky, sýr a 

možná i další pochutiny) 

 

Vyhlášení vítězů: co nejdříve po doběhnutí všech kategorií Oceněni budou tři nejlepší 

závodníci ve všech kategoriích, kromě Příchozích (diplomy a drobné 

ceny).  

Protesty: Výhradně písemné hlavnímu rozhodčímu oproti vkladu 200,- Kč 

  

Funkcionáři závodu:  ředitel závodu: Jaroslav Hudeček 

hlavní rozhodčí: Helena Hudečková, R3 

stavitel tratí:  Jiří Vébr, R2 

 

Jury:    Otto Hartvich, Radek Jánošík, Ivo Šafařík 

 

Různé:        

• Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky závodu 

• Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí, za nezletilé 

účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci 

• Účastníci závodu souhlasí s použitím a zveřejněním fotografií ze 

závodu při propagaci orientačních sportů a ve veřejných 

médiích a na sociálních sítích. 

• Pořadatelé prosí závodníky o dodržování pořádku a zásad 

slušnosti, tak aby po nás nezůstal nepořádek. 

 

 

 


