
MEMORIÁL PETRY SEVERÝNOVÉ 
24.ROČNÍK PŘEBORU KRKONOŠ 

ZÁVOD V ORIENTAČNÍHO BĚHU PRO LIDI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
neděle 12.září 2021, Vrchlabí – Švejk restaurant Střelnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny 
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure, OOS TJ Spratak Vrchlabí 
 
Asistenti: Osobní asistenty pořadatel nezajišťuje. 
 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 
 
Centrum závodů: Vrchlabí, Švejk restaurant Střelnice  (GPS: 50.6310700N, 15.6106150E) 
   V centru závodu je bezbariérová toaleta. 

Parkování:  na parkovišti zdarma u centra závodů 
 

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: Oběd pro vozíčkáře zdarma, pro ostatní za dotovanou cenu 100 Kč. Stravenka je 

k odběru/koupi u prezentace.  
 
Startovné: 50 Kč za jeden závod. 
 
Vzdálenosti: Parkoviště-centrum závodu 50 metrů, jinak vše je v centru závodu. 
 
Terén: rovinatý terén, městská historická zástavba, 
 
Sjízdnost: 90% cest je asfaltových. 

Zbytek jsou cesty dlážděné, pár spojovaček je bez zpevněného povrchu. 
 

Mapa:   1:4 000, E 2m, ISSprOM19 
   Autor mapy Tomáš Leštínský, stav srpen 2021 
 
Start 00:  11:00, poslední starty ve Scorelaufu a Open ve 12:15 
 
Startovní listina:  není, startuje se do 12:15 v libovolném čase 
 
Vyhlášení:  13:00, pouze vozíčkáři 



 
 
 
 
 
Kategorie:  Vozíčkář - mohou se zúčastnit jen závodníci na invalidním vozíku. Podkategorií je 

M (mechanický vozík) a E (elektrický vozík) 
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. Závodník navštíví (a do čipu narazí) co nejvíc 
kontrol tak, aby se v daném limitu stihl vrátit do centra závodu. Závod končí 
naražením cílové jednotky a vyčtením čipu na prezentaci. 

 
Parametry tratě: 23 kontrol, 3.7km po cestách ideálním postupem 
 
Limit:   Vozíčkář M - 25 minut 

Vozíčkář E - 20 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:   13:00, 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. 

 
Parametry tratě: orientačně jednoduchá trať, 1200m, 11 kontrol 
 
Ukončení závodu: Oražením cílové jednotky v cíli. 
 
Výsledky:  Vítězí závodník s nejkratším časem a naraženými všemi kontrtolami. 
 
Vyhlášení:  13:00, bude vyhlášena pouze kategorie Hendikep 
 
Upozornění: Vzhledem k uzavření Náměstí TGM je provoz veden objížďkou procházející 

prostorem závodu. Všichni závodníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí a 
maximálně dbají o svoji bezpečnost při pohybu a přecházení komunikací. Závodí 
se za plného (i když nedělního) provozu!!! 

 

Scorelauf 

Orientační běh 


