
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure 
 
Centrum závodu:  Zlaté Hory, ubytovna Edel. V centru budou zpřístupněny toalety a kuchyňka. 

Pro potřeby vozíčkářů bude v centru jedna mobilní toaleta. 
 
Občerstvení: Z vlastních zdrojů, pořadatel nezajišťuje 
 
Prezentace: v centru závodu 14.4. 9:00-9:30, 15.4. 9:00-9:30.  

Platba startovného je možná pouze v hotovosti. 
 
Parkování: v Nerudově ulici tak, abyste nepřekáželi domorodcům. Je přísný zákaz 

parkovat auta na parkovišti u sanatoria Edel. Parkoviště je již závodní 
prostor a jeho návštěvou mimo svůj závod můžete být diskvalifikováni. 

 
Vzdálenosti:  Parkoviště-centrum závodu: 0-300m 
   Centrum-start E1: 0 m 
   Centrum-cíl E1: 1000 m 
   Centrum-start E2: 250 m 
   Centrum-cíl E2: 600 m  

Centrum-start E3: 400 m 
   Centrum-cíl E3: 300 m 
   Délka E1: 1000 m 
   Délka E2: 150 m 
   Délka E3: 800 m 
  
Kategorie:   elitní tratě - Open, Para 

náborová trať „A“ a dětská trať „Junior“ (tyto kategori nemají Z kromě A-Z 
kontrol) 

 
Ražení: SPORTIdent, každý závodník musí mít svůj čip. V případě poruchy SI razí 

závodník mechanicky špendlíkem (na kontrole) do daných okýnek v 
popisech na mapě. 

 Pro měření a záznam TempO bude použitý PreOr Tempo Station. 
 
Parametry tratí: E1 – PreO, 1000 m, free order Open - 24 kontrol, 1 TC, limit 100 

Para - 24 kontrol, 1 TC, limit 115 
        A/Junior – 13 kontrol, 1 TC, limit 80 
   E2 - TempO, 150 m, 6 clusteru/5 kontrol, chyba = +30s 
   E3 - PreO, 800 m, free order  Open - 20 kontrol, 2 TC, limit 85 
        Para - 20 kontrol, 2 TC, limit 110 
        A/Junior – 13 kontrol, 2 TC, limit 80 
 
   - TC jsou vždy před závodem PreO. 

- A-Z kontroly nemají rozhodovací stanoviště. V popisech je upřesněno, kde   
  se přibližně nachází razící zařízení 
 

 
Zlaté Hory 
14.-15.4.2018 

 
Pokyny 

 



 
Terén: E1 - sanatorium EDEL, parkový typ terénu, vegetační detaily, solitérní 

vrstevnicové tvary. Sjízdnost - asfaltová stezka mírně stoupající (převýšení 
15m), není nutný asistent. 

 
E2, E3 - extrémně členitý les s četnými pozůstatky po těžbě zlata. Sjízdnost 
- lesní cesty různé sjízdnosti od zpevněné cesty po pěšinu místy s kořeny), 
převýšní 15 m.  
 
Pro nedělní závod (E3) vozířkářům důrazně doporučuju vlastní 
asistenty! 

 
Mapa: 1:4000, E 2.5m, A5, vodovzdorný obal, stav 04/2018, ISSOM, autor: Tomáš 

Leštínský.  
 
Spec.symboly: černý křížek E1 - skupina hracích prvků, solitérní hrací prvek, sloup 
   zelený křížek E2 - vývrat 
 
Závodní prostor: je dán mapami Edel a Hadí louky z ME2016. Je zakázáno se v prostoru 

závodu pohybovat jindy než při vlastním závodě. Vyjímkou je cesta na start 
a z cíle. Povolené cesty jsou ulice Lázeňská (cesta z cíle E1 a E3 a na start 
E2 a E3) a Nerudova (cesta na start E2 a E3, cesta z cíle E2 a E3) – viz 
přehledná mapka na konci pokynů. 

 
Start 00:  E1 10:00, E2 15:00, E3 10:00  
 
Startovní listina:  E1,E2 před závodem na internetu a v centru na nástěnce. Startovní pořadí 

E3 je dáno výsledky E1+E2 (nejlepší nakonec) 
 
Zero tolerance:  není. Kromě pár případů, kde je jediné správné řešení zřejmé, platí, že je-li 

kontrola na správném objektu, není to Zero. 
 
Uzavření cíle: V čase, kdy vyprší časový limit poslednímu závodníkovi na trati 
 
Výsledky:  Výsledky jednotlivých etap budou v klasickém formátu pro danou disciplínu. 

Celkové výsledky jsou dány součtem časovek všech tří etap, ke kterým v E1 
a E3 bude za každou chybu v PreO části přičteno 90 sekund. 

 
Vyhlášení:  po skončení E3, budou vyhlášeni první tři v elitních kategoriích. Junior a A se 

nevyhlašuje. 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu.  
Závodní mapa není plán! Na námitky týkající se „přesnosti“ mapy (směry, 
vzdálenosti, generalizace) nebo grafické reprezentace objektů v mapě 
nebude brán zřetel a budou automaticky zamítnuty.  

 
Jury: bude nabídnuta: Hanka Doležalová, Martin Locker, Markéta Šimková, finální 

složení jury bude k dispozici na nástěnce v centru závodu. 
 
Ubytování:  pořadatel nezajišťuje 
 
Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský 
       oponent - Robert Muller 
 
Informace:   http://www.o-adventure.cz 
 
Upozornění:  Oproti rozpisu se změnilo pár věcí,  především jsou to časy startů a 

parametry tratí. Čtěte pozorně tyto pokyny! Údaje v rozpise tímto neplatí. 



V terénu E2 a E3 probíhají intenzivní práce na odstranění následků 
polomů a výkopové práce na stavbu kanalizace.  

V prostoru je mnoho vývratů, pro přehlednost nebudou (krom jedné 
vyjímky) žádné vývraty v mapě. 

Mimo závod je zakázáno vstupovat do terénu závodu všem 
účastníkům akce (i nezávodnímu doprovodu)! Obzvlášť se zákaz týká cesty 
mezi cílem a centrem závodu. Po oražení cíle je závodník povinnen vrátit se 
do centra závodu mimo prostor závodu po cestě viz plánek. Porušení tohoto 
zákazu je důvodem k diskvalifikaci. 

Závodník je povinnen si v co nejkratší době po oražení cíle vyčíst 
v centru závodů svůj čip. 

Je možné, že se v cíli budou vybírat mapy. Pokud ano, budou 
k dispozici v neděli po vyhlášení výsledků. 

     
Plánek prostoru závodu: 

 


