
POKYNY K NOMINAČNÍM ZÁVODŮM NA JMS 2016  - ŠVÝCARSKO
11.6. 2016 klasická trať 
12.6.2016 krátká trať 

OBECNÉ INFORMACE:

Centrum závodů: Základní škola Nová Role, 50.2709125N, 12.7835800E viz mapka

Ubytování: pro objednané v tělocvičně základní školy na vlastních karimatkách a ve vlastních spacácích. 
Sprchy k dispozici.

Strava: pro objednané sobotní večeře (polévka, kuře na paprice s těstovinama, zeleninový salát; bude 
myšleno na alergiky) cca v 18.00 hod. v restauraci U Petra 50.2734564N, 12.7883794E . Ve škole budou 2 
rychlovarné konvice k uvaření čaje, kávy atd. 

Příjezd na ubytování: v pátek mezi 20.00 – 21.00 hod. (škola bude otevřená až od 20.00 hod.), sobota mezi 
8.00 - 9.00 hod. Centrum závodů je totožné s místem ubytování.

Odjezd z ubytování: v neděli je nutné vyklidit prostory ubytování do 14.00 hod.

Losování startovek: v pátek 10.6. v cca 20.30 hod. proběhne losování startovek klasiky i krátké trati. 
Přítomnost všech není nutná.

Platby: v sobotu po závodě na klasické trati v centru závodů.

Ukončení akce: po skončení závodu na krátké trati, nejpozději ve 14.00 hod.



Dopravní situace na silnici č. 6:  nachází se na ní několik omezení viz http://www.dopravniinfo.cz/ . Stojí se 
tam docela dlouho, doporučujeme jet přes Chomutov.

SOBOTA 11.6. - KLASICKÁ TRAŤ

Shromaždiště: 50.2755964N, 12.7588861E, vzdálenost z centra závodů 2,5 km, viz mapka, možnost 
parkování, možnost využití stanu a auta pro odložení věcí.

Mapa: Rájec 2014 1:15 000, ekv. 5 m. (stav r. 2014, část. revize 04-05/2016), vodovzdorně upravena.

Zvláštní mapové značky:
černý křížek – jiný umělý objekt
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka

Značkou pro sezónní podrost jsou vyznačeny i mladé náletové dřeviny.
Vývraty nejsou vyznačeny v mapě!

Terén: 450 – 650 m n.m.,  horský s náročnou podložkou, kopcovitý, výskyt kamenů a skalních srázů, hustá 
síť komunikací. 

Systém ražení: SportIdent. V případě poruchy elektronické jednotky razí závodník viditelně na okraj mapy. 
Razicí políčka na mapě nejsou.

Popisy kontrol: K odběru v 1. startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky.

GPS: Všichni závodníci kategorie H20 poběží s GPS. Vesty budou k odebrání na shromaždišti, GPS jednotky
na startu před vstupem do 1. koridoru.

Tréninková mapka: v měřítku 1:15 000 k odběru na shromaždišti. Jedná se o prostor bezprostředně sousedící 
se shromaždištěm, velmi doporučujeme ji využít. Tréninková mapka je přístupná kdykoliv, ostatní prostor 
je prostorem závodním a mimo samotný závod do něj platí zákaz vstupu.

Start: 00 v 11.00 hod., startovní interval 6 minut. Vzdálenost shromaždiště - start 900 metrů. Značeno 
modrobílými fáborky. Na start je možné si vzít pití a bundu. Bude odneseno do cíle. Doprovod a trenéři 

http://www.dopravniinfo.cz/


nemohou na start. 
Povinné úseky: start – začátek orientace po oranžových fáborcích. Poslední kontrola – cíl není značeno.

Zakázané prostory: železniční trať, v mapě vyznačená značkou pro zakázaný prostor. Překonání pouze na 
k tomu vyznačených místech. 

Cíl: není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doprovod a trenéři do cíle nemohou, po celou dobu 
konání závodu musí zůstat na shromaždišti. Doběhnuvší závodníci musí počkat v prostoru cíle do 
odstartování posledního závodníka. V cíli bude oznámeno, kdy se můžou závodníci vrátit na shromaždiště. 
Vzdálenost cíl – shromaždiště 1,8 km.

Občerstvení: na trati, vyznačeno v popisech, k dispozici voda a iontový nápoj; v cíli, k dispozici voda. 
Doporučujeme závodníkům nést si sebou povolené podpůrné prostředky (tablety, gel, ...)

Parametry tratí: D20 – 7,4 km/385 m převýšení, H20 – 10,8 km/485 m převýšení. Předpokládaný čas vítěze 
D20 cca 64 minut, H20 cca 73 minut.

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené 
účastníky závodů.

Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme pro sobotní závod boty s hřeby. Doporučujeme tejpování.

NEDĚLE 12.6. - KRÁTKÁ TRAŤ

Shromaždiště: 50.2755964N, 12.7588861E, vzdálenost z centra závodů 2,5 km, možnost parkování, možnost
využití stanu a auta pro odložení věcí. Stejné jako v sobotu. 

Mapa: Rájec 2014 1:10 000, ekv. 5 m. (stav r. 2014, část. revize 04-05/2016), vodovzdorně upravena.

Zvláštní mapové značky:
černý křížek – jiný umělý objekt
zelené kolečko – výrazný strom
hnědý křížek – plošinka

Značkou pro sezónní podrost jsou vyznačeny i mladé náletové dřeviny.
Vývraty nejsou vyznačeny v mapě!

Terén: 450 – 650 m n.m.,  horský s náročnou podložkou, kopcovitý, výskyt kamenů, kamenných polí a 
skalních srázů, hustá síť komunikací. 

Systém ražení: SportIdent. V případě poruchy elektronické jednotky razí závodník viditelně na okraj mapy. 
Razicí políčka na mapě nejsou.

Popisy kontrol: K odběru v 1. startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky.

GPS: Všechny závodnice kategorie D20 poběží s GPS. Vesty budou k odebrání na shromaždišti, GPS 
jednotky na startu před vstupem do 1. koridoru.

Tréninková mapka: v měřítku 1:10 000 k odběru na shromaždišti. Jedná se o prostor bezprostředně sousedící 
se shromaždištěm, velmi doporučujeme ji využít. Tréninková mapka je přístupná kdykoliv, ostatní prostor 
je prostorem závodním a mimo samotný závod do něj platí zákaz vstupu.

Start: 00 v 10.00 hod., startovní interval 3 minuty. Vzdálenost shromaždiště – start 750 m. Značeno 
modrobílými fáborky. Na start je možné si vzít pití a bundu. Bude odneseno do cíle. WC v přírodě. 
Doprovod a trenéři nemohou na start.

Povinné úseky: start – začátek orientace po oranžových fáborcích. Poslední kontrola – cíl není značeno.



Cíl: není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doprovod a trenéři do cíle nemohou, po celou dobu 
konání závodu musí zůstat na shromaždišti. Doběhnuvší závodníci musí počkat v prostoru cíle do 
odstartování posledního závodníka. V cíli bude oznámeno, kdy se můžou závodníci vrátit na shromaždiště. 
Vzdálenost cíl – shromaždiště 600 m.

Občerstvení: v cíli, k dispozici voda.

Parametry tratí: D20 – 3,4 km/170 m převýšení, H20 – 4,1 km/210 m převýšení. Předpokládaný čas vítěze 
obou kategorií cca 30 minut.

Pozn.: případné změny vyhrazeny.

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené 
účastníky závodů.

Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme pro nedělní závod boty s hřeby. Doporučujeme tejpování.

Těší se na vás Košík, Iva, Sosák, Boris a Mára!

7. 6. 2016  Košík
pavel.kosarek@seznam.cz
608 444 596
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