
MEMORIÁL PETRY SEVERÝNOVÉ 
23.ROČNÍK PŘEBORU KRKONOŠ 

ZÁVOD V ORIENTAČNÍHO BĚHU PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
neděle 6.září 2020, Vrchlabí – Vejsplachy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny 
 
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure, OOS TJ Spratak Vrchlabí 
 
Partneři závodu: Město Vrchlabí, ATL elektro, F-Gastro, Ella home deco, Reklamy HOR, Hotel Pasáž 

ZVON, Infocentrum Vrchlabí, Byt-Tex Hana Vlachová 
 
Asistenti: pořadatel pro přechod lávky z prostoru závodu do centra závodu má připraveny 

dva asistenty, kteří v místě pomohou vozíčkářům překonat jediný zásadní kopec 
na trati. Osobní asistenty pořadatel nezajišťuje. 

 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 
 
Centrum závodů: Vrchlabí, Vejsplachy, sportovní areál (50.6183942N, 15.5963342E). V místě je 

bezbariérová toaleta, pokud bude otevřený kiosek, tak i nějaké občerstvení. 
 
Parkování:  na parkovišti zdarma u sportovního areálu. 

 
Prezentace: v centru závodů 10:00-12:00, závodník nahlásí své jméno, závod a 

kategorii/hendikep, ve které chce závodit. V případě potřeby mu bude zapůjčen 
čip zdarma. 

 
Občerstvení: Bude připraveno drobné občerstvení.  
 
Startovné: 50 Kč za jeden závod. 
 
Vzdálenosti: Parkoviště-centrum závodu 250 metrů, jinak vše je v centru závodu. 
 
Terén: rovinatý parkový terén, areál hřiště a rekreační zóna Vesplachy. 
 
Sjízdnost: 60% cest je asfaltových. 

Cesta po hrázi rybníka je betonka s citelnými spáry mezi jednotlivými betony 
Cesta bažinou za rybníkem je z dřevěných rozklížených fošen s mezerami, kde se rádo 
zachytí kolo vozíku.  
Zbytek jsou cesty zpevněné jemným štěrkem, dobře sjízdné. 



Mapa:   Lážo plážo, 1:4 000, E 2m, ISSprOM19 
   Autor mapy Tomáš Leštínský, stav srpen 2020 

Stromy mohou být znázorněny zeleným kroužkem (výrazný strom), zelenou 
tečkou (malý samostatný strom) nebo bílým kolečkem (běžný strom s velkým 
půdorysem koruny).  

 
Speciální mapové značky:  O – významná lampa 
     X – herní prvky, venkovní sprchy, mnoho dalších umělých objektů 
   X – vývrat 
 
Start 00:  11:00, poslední starty ve Scorelaufu a Open ve 12:30 
 
Startovní listina:  není, startuje se do 12:30 v libovolném čase 
 
Vyhlášení:  13:30, pouze kategorie Hendikep 
 
 
 
 
 
Kategorie:  Vozíčkář - mohou se zúčastnit jen závodníci na invalidním vozíku bez rozlišení 

(mechanické i elektrické) 
Nevozíčkář - otevřený pro všechny 

 
Průběh závodu: Závodník přichází na start, kde si vynuluje svůj SI čip a razí startovní jednotku. 

Od té chvíle se měří čas. Závodník dostane mapu s kontrolami, kde číslo kontroly 
je zároveň její bodová hodnota. Od startu je povinný postup na první kontrolu (v 
mapě označeno spojnicí startu a kontroly). Závodník pak navštíví (a do čipu 
narazí) co nejvíc dalších kontrol tak, aby se v daném limitu stihl vrátit do centra 
závodu. Závod končí naražením cílové jednotky a vyčtením čipu na prezentaci. 

 
Parametry tratě: 22 kontrol, 3.7km po cestách ideálním postupem, 28 metrů převýšení 
   maximální bodové skóre  - 1252 bodů 
 
Limit:   Vozíčkář - 25 minut 
   Nevozíčkář – 13 minut 
 
Ukončení závodu: Oražením cílové jednotky v cíli. 
 
Výsledky:  Vítězí závodník s nejvyšším dosaženým score (součet bodů všech navštívených 

kontrol). Při rovnosti bodů je dalším kriteriem čas.  
 V případě překročení limitu se odečítají body z dosaženého skóre progresivním 

způsobem následovně: 
  

čas přes limit [min] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

penalizace 10 30 60 100 150 210 280 360 450 550 660 780 910 

Po 14ti minutách přes limit už se body neodečítají, závodník díky penalizaci má již score vynulované. 
 
Vyhlášení:   13:30, bude vyhlášena pouze kategorie Vozíčkář 
 
 
 
  
 
 
Kategorie:  Příchozí hendikep – závodník s libovolným hendikepem (fyzický, mentální) 
 Příchozí bez hendikepu – otevřený pro všechny 
 
Průběh závodu: Závodník přichází na start, kde si vynuluje svůj SI čip a razí startovní jednotku. 

Od té chvíle se měří čas. Závodník dostane mapu s kontrolami v přesném pořadí, 
v jakém musí kontroly navštívit. Na kontrole narazí kontrolu čipem. Závod ukončí 
v cíli oražením CÍLE a vyčtením čipu na prezentaci. 

Scorelauf 

Orientační běh 



 
Parametry tratě: orientačně jednoduchá trať, 1400m, 9 kontrol 
 
Ukončení závodu: Oražením cílové jednotky v cíli. 
 
Výsledky:  Vítězí závodník s nejkratším časem a naraženými všemi kontrtolami. 
 
Vyhlášení:  13:30, bude vyhlášena pouze kategorie Hendikep 
 
Upozornění: Prostorem závodu probíhá silnice první třídy, kterou všichni závodníci překonávají 

po lávce. Na tuto silnici se lze dostat o kus dál, ale z důvodu bezpečnosti 
závodníků je na tuto silnici vstup během závodu zakázán. V mapě je silnice 
vyznačena fialovými šrafami. 

 
 
 

 


