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POKYNY



Pěkné prázdniny s orientačním během v Českém ráji 

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 

 
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VŠECHNY ETAPY 

Centrum:  louka za vsí Srbsko (obec Kněžmost) 

  GPS: 50.5026933N, 15.0902711E, odbočka v Srbsku bude značena 

Prezentace:   

 v centru závodů, prosíme o prezentaci celých oddílů najednou 

 Pátek  24. 8. 2018 13:00 – 15:30 hod. 

 Sobota  25. 8. 2018 8:30 –  9:00 hod. 

 Neděle  26. 8. 2018 8:30 –  9:00 hod. 

 Oddíly s řádně zaplacenými vklady, které nepožadují žádnou změnu ani dohlášku,  
 nemusí stát ve frontě na prezentaci, stačí si pouze říct o obálku s dokladem a startovními 
 čísly, která budou připravena pro všechny včas přihlášené závodníky. 

Infostánek:  

 Pro všechny vaše dotazy a připomínky bude sloužit infostánek poblíž prezentace.  
Prosíme, nezdržujte prezentaci a zpracování výsledků. 

 V  infostánku bude možné si zakoupit i upomínkové předměty na PP – „buff“ na krk 
s motivem závodu. Dále zde budou k dispozici poukazy na mapy na veřejný trénink a 
také obrazovka s průběžnými výsledky etap. 

Parkování: 

Na louce v centru závodů za poplatek 50 Kč/celá akce nebo 20 Kč/den. Prosíme řidiče, 
aby dbali pokynů pořadatelů. Neparkujte mimo parkoviště určená pořadatelem! 
Parkoviště jsou rozdělena na prostory pro kempující a nekempující. 

Na starty jednotlivých etap se jde výhradně pěšky. Pro závodníky platí přísný zákaz 
parkování na místech, která nejsou k tomu vyhrazena. Zejména platí zákaz zastavení 
na příjezdové cestě, která je úzká a zablokovala by se doprava. 

Ubytování: 

 Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v provizorním kempu v centru závodů ve vlastních 
 stanech. Jiné  ubytování pořadatel nezajišťuje. PP Kemp nabízí prostor kombinovaného 
 parkování se stanováním, vyhrazená místa pro karavany a obytné vozy a prostor pro  
 stavbu oddílových stanů. 
 Na prezentaci obdrží ubytovaní závodníci pásky, které jsou povinni nosit. Bude   
 kontrolováno! 

 Kemp je otevřen od pátku 24. 8. 2018 10:00 hod do neděle 26. 8. 2018, 15:00 hod.  
 Dotazy týkající se organizace shromaždiště: lucka.vrestalova@seznam.cz. 
  
 V kempu prosíme závodníky, aby: 

• šetřili vodou pitnou i užitkovou vodou, dovážíme ji; 
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• nerozdělávali žádné ohně a nepoužívali vařiče 

(horká voda bude v průběhu dne k dispozici ve stánku s občerstvením); 

• neparkovali mimo vyhrazená místa (pod hrozbou odtahu); 

• nestanovali mimo vyhrazená místa; 

• pokud spíte v autě nebo vedle auta, zaparkujte také v kempu; 

• nevstupovali na okolní  pozemky, které nemáme domluveny; 

• nenechávali ve stanech cennosti. Vzhledem k turisticky aktivní oblasti se dá u 
centra závodů očekávat hojný výskyt „neorienťácké populace“; 

• před odjezdem po sobě uklidili prostor pro kempování a parkovací místo. Na louku 
se po skončení závodu vrátí dobytek a ponechané odpadky jsou pro něj 
nebezpečné. 

Pro lepší orientaci je kemp rozdělen do několika sektorů označených 
písmeny a čísly (viz plánek). Neobsazujte místa pro skupiny podélně 
kolem parkovací linie. Na každé auto stačí odkrokovat 3 m (např. pro 4 
auta 12 delších kroků). Místo pro skupinu je možné vymezit kolmo k 
rozsahu parkovacích míst. Parkujte úsporně a ohleduplně k těm, kteří tam 
již stojí, i těm, co přijedou po Vás. Zařaďte se vedle již parkujícího auta 
nebo na začátek linie, či vymezeného prostoru. Auta i stany umisťujte 
mimo vyznačené koridory pro průchody pěších. Prosíme ubytované, kteří 
nemají auto, aby vybírali pro své stany plochy minimálně 8 m od linie 
parkování vozů v kempu a nechali oblast v bezprostřední blízkosti 
parkování pro ubytované s auty. 

Čekací místo pro auta na začátku kempu je možné využít po uhrazení parkovného a pro 
dočasné odstavení auta a výběr místo pro stan pěšky. Koridory pro auta nejsou okružní a 
obtížně se na jejich konci otáčí. Prosíme, využívejte toto čekací místo jen na nezbytně 
nutnou dobu, ne jako trvalé parkování. 

Doporučená místa pro karavany jsou vymezena podélně v sektoru pro jednodenní 
parkování. Jejich šíře je 6,5m a jsou vybrána tak, aby z nich byl možný bezpečný odjezd i 
za mokra. Pokud s karavanem chcete parkovat jinde, doporučujeme po uhrazení 
parkovného využít čekací místo pro karavany a místo si jít vybrat a prohlédnout pěšky. 
Louka je suchá, ale i při menším dešti může být pro karavany problém z ní vyjet. Prosíme, 
využívejte toto čekací místo jen na nezbytně nutnou dobu, ne jako trvalé parkování. 

Kemp  se nachází na louce, která byla částečně pasena. Pokud budete potřebovat upravit 
místo pro stan, hrábě a lopatu najdete vedle prezentace. Děkujeme za bezprostřední 
vrácení nářadí zpět. 

Mytí, voda: 

V centru bude k dispozici cisterna a mycí žlab s pitnou vodou a provizorní sprchy  
s užitkovou vodou. V docházkové vzdálenosti od kempu je Komárovský rybník. 

Zákaz používání biologicky neodbouratelných mycích prostředků! Připravili jsme pro Vás ke 
sprchám a žlabům zásobu biologicky odbouratelných mýdel a šamponů od firmy Econea. 
  

Stravování: 

 Pro závodníky bude opět připravena nabídka kvalitního jídla na páteční večeři, sobotní  
 oběd a večeři a nedělní oběd. Nabídka bude obsahovat jídla z grilu, ale také   

�3



 vegetariánská, veganská a bezlepková jídla. V nabídce najdete polévky, teplá jídla,  
 saláty, doplňkové občerstvení i domácí nápoje. Chybět nebude ani zmrzlinový stánek a 
 kafeterie. 

Dále bude k  dispozici tradiční sortiment našeho výčepu (Rohozecká 10°, nealko pivo, 
oranžáda, malinovka), koláčový stánek, čerstvé pečivo, slané snídaně, párky v rohlíku 
apod. 

Pro žížnivé jedince nabízíme k prodeji poukázky na oběr piva a limči (8+2 zdarma nebo 
4+1 zdarma), k zakoupení ve vybraných stáncích s občerstvením. 

Jsme eco-friendly: Pro nápoje jsou letos na PP vratné kelímky o objemu 0,5 l. Účastník 
akce zaplatí při prvním nákupu za vratný kelímek zálohu 50 Kč a dostane nápoj. U výčepu 
mu každý použitý vratný kelímek vymění za čistý, případně vrátí zálohu. Pokud si tak 
vratný kelímek neodnese domů, dostane zálohu po jeho vrácení zpět. Prosíme, abyste 
kelímky průběžně vraceli a ponechali si je případně až v neděli. Obsluha Vám ráda 
prodá / vymění kelímek s vaším oblíbeným designem. 

Hlídání dětí:  

V centru v dětském koutku pouze po nezbytnou dobu Vašeho závodu. Dětský koutek bude 
otevřen 45 minut před startem a uzavřen nejpozději po skončení limitu závodu. Součástí 
dětského koutku bude i dětský mini závod po shromaždišti (nová trať každý den)! 

Popisy kontrol:  

  K samoobslužnému odběru pouze v centru závodů u infotabule. 

Startovní čísla: 

Všichni včas přihlášení závodníci obdrží startovní číslo v oddílové obálce při prezentaci. 
Toto číslo si připevní viditelně na hruď na všechny tři etapy. 
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Systém ražení: 

 Elektronický – SportIdent pro všechny etapy. V případě poruchy použijte kleště a razte do 
 vyhrazených políček na mapě. V tomto případě je nutno mapu ihned odevzdat   
 pořadatelům v cíli. Zkontrolujte si prosím Vaše číslo SI dle startovní listiny. Při   
 nesrovnalosti žádejte opravu na prezentaci. Při ztrátě půjčeného SI bude účtována  
 částka 1000,- Kč. 

 Při závodech nebude použito bezkontaktní ražení SI Air+! 

Kategorie: 

 D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35, D40, D45, D50, D55, D60, 
 D65, D70, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35, H40, H45, H50, 
 H55, H60, H65, H70, H75  

 HDR  liniová trať s doprovodem a pomocí rodičů 

   (k dispozici 2 mapy pro dítě i doprovod) 

 D10L, H10L liniová trať bez doprovodu  

Ultimate: 

 D21U, H21U (zážitková "ultimate" trať pro všechny zájemce na speciálně a různě  
 upravených mapách, nepočítá se do rankingu). Kategorie D/H21U běží pro zvýšení  
 obtížnosti závodu a ještě větší zážitek na speciálně upravených mapách. Režim úprav je 
  detailněji popsán přímo na mapě. 

 E1: Mapa v lesních částech zobrazuje pouze vrstevnice, skály, vodu a průběžnost porostů. 

 E2: V části mapy jsou pouze vrstevnice a skály, v části nejsou vrstevnice, v části nejsou 
 porosty a v části jsou jen skály. 

 E3: Mapa neobsahuje cesty. Nic nevypadá tak, jak se zdá. 

Absolutní zákaz používání jakékoliv obuvi s kovovými hřeby, platí i pro 
kotníkové boty s hřeby!!! Na startu bude kontrolováno! 

Nedoporučujeme však na žádnou z etap hladké botasky. 

Prosíme, nerozdělávejte ohně a nepoužívejte vařiče v centru závodů! 

Vyčítání čipů a průběžné výsledky:  

Vyčítání čipů vždy v centru. Prosíme závodníky, aby provedli vyčtení čipu bezprostředně 
po návratu z etapy. 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v  centru přibližně jednou za 30 minut a aktuální 
také průběžně zobrazovány na obrazovce v infostánku. Průběžné výsledky budou také k 
dispozici on-line na adrese: https://liveresultat.orientering.se/index.php. 

V centru závodů bude fungovat lokální wi-fi síť TUR-info bez přístupu k internetu, kde 
bude možné zobrazit veškeré informace o závodech - pokyny, startovky, průběžné 
výsledky etap, atd. Do prohlížeče stačí napsat: tur.info. 
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První pomoc:  

 Předlékařská první pomoc v cíli každého závodu. 

Předpis:  

 Závodí se dle pravidel ČSOS. Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS. 

Klíč k hodnocení výsledků: 

 Stanovení celkového pořadí závodníka v kategorii je dáno prostým součtem časů ze všech 
 tří etap. 

Vyhlášení výsledků: 

 V neděli 26. srpna 2018 cca ve 14:30 hod v centru závodů po uzavření jednotlivých  
 kategorií. Vyhlášeni budou vždy první tři závodníci všech kategorií vyjma tréninkových  
 tratí P a T. 
 V kategoriích HDR, D/H10, D/H10L obdrží drobnou odměnu dle vlastního výběru  
 všichni účastníci v rámci vyhlášení. 
 Pro vyhlašované závodníky jsou připraveny zajímavé ceny nejen od našich partnerů. 

Protesty: 

 S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu etapy. Protesty proti oficiálním výsledkům možno 
 doručit s vkladem na adresu: OOB TJ Turnov, Skálova 207, 511 01 Turnov 

Jury:  

 Roman Zbranek – TZL, Matěj Burda – BOR, Kateřina Kašková – CHA  

Různé: 

•  Cesty na start jsou značeny modrobílými fáborky. Cesty z cíle červenobílými. 

•  Tratě kategorií HDR a HD10L jsou značeny červenobílými fáborky. 

• Kategorie HDR mají k dispozici 2 mapy, pro závodníka i doprovod. 

• Všechny mapy jsou vodovzdorně upraveny.  

• Mapy v cíli nebudou vybírány. Věříme v dodržování fair-play! 

• Dbejte zvýšené opatrnosti ve skalách. Závodí se na vlastní nebezpečí. 

• Závody se konají ve sledované oblasti CHKO, dodržujte veškeré pokyny pořadatele. 

• Vlastnictví mapy neopravňuje k pořádání individuálních tréninků a oddílových 
soustředění! Konzultujte zamýšlené aktivity s OOB TJ Turnov či přímo s lesními správami 
a CHKO. 

• Prodejní a propagační činnost na shromaždišti, v okolí shromaždiště, startů, cíle a cest na 
starty a z cíle je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele! 
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ETAPA 1 – krátká trať; pátek 24. 8. 2018 

Start:  00 = 16:00 hod. 

  Intervalový, HDR mají volný start na krabičku od času nula do času   
  posledního startujícího závodníka dle startovní listiny pro příslušnou etapu. 

  V E1 jsou dva starty: 

  Start 1 mají kategorie: HDR, D10L, D10, D12, D14, D55, D60, D65, D70, H10L,  
  H10, H12, H14, H60, H65, H70, H75, P 

  Start 2: mají všechny ostatní kategorie 

  Vzdálenost centrum – start 1: 1 200 m, převýšení zanedbatelné; start 1 je  
  v blízkosti cíle, cesta je shodná a je značena červenými fáborky jako cesta z cíle, 
  k dispozici voda 

  Vzdálenost centrum – start 2: 2 600 m, cesta značena modrobílými fáborky,  
  k dispozici voda a WC cestou na start, start 2 není v blízkosti cíle 

Mapa:  U obory 

  Měřítko 1 : 10 000 pro kategorie DH16 – DH21; 1 : 7 500 pro ostatní kategorie. 

  Ekvidistance 5 m 

  stav léto 2018, autoři J. Borůvka, P. Uher a M. Klusáček, vodovzdorně upravena. 

Cíl:   Vzdálenost cíl – centrum: 1 200 m. Časový limit 90 minut. 

Terén:  Členitý porostově pestrý terén, místy skály a skalky, místy hustníky, delší  
  kategorie navštíví skalnatý hřeben. 

    
Stavitel tratí:  Patrik Horák - R3  

Hlavní rozhodčí: Martin Baier - R1 

Upozornění: 

• Cesta na start 1 a z cíle na shromaždiště jde v krátkém úseku podél silnice 
III. třídy. Cíl je také v blízkosti této komunikace. Cesta na start 2 silnici přechází 
ve dvou případech. Dbejte při přecházení zvýšené opatrnosti nebo se řiďte pokyny 
organizátorů. 

• Během závodu přebíháte přes silnici II. třídy, což je značeno v mapě i v popisech 
jako povinný úsek - je tedy zakázáno přebíhat silnici mimo značený úsek! Přeběh 
bude zabezpečen pořadateli, přesto buďte obezřetní. Je zakázáno běhat po této 
silnici (v mapě vyznačeno fialovými křížky). 

• Tratě se mohou i několikrát křížit, v lese je hodně kontrol a často jsou blízko sebe 
(v rámci pravidel samozřejmě). Kontrolujte si proto kódy a sledy kontrol! 

• V  prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy a nebezpečné oblasti, buďte 
opatrní. V mapě se nachází několik polomů malého rozsahu – v mapě značeno 
fialovými šrafy. 

• V prostoru závodu se nachází velký počet zbořených oplocenek a pozůstatků po 
oplocení, které se dá lehce přehlédnout – buďte obezřetní. 
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Zakázané prostory: 

• Mimo závod: Veškerý lesní prostor v prostoru mezi Srbskem, oborou Žehrov, silnící 
279, hradem Kost, Dobšínem, Drhleny a Branžeží mimo značenou cestu na start a 
prostor předstartu. 

• Během závodu: Přísný zákaz vstupu do všech oplocenek a nově osázených pasek! 
Zakázané paseky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy 
a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány 
pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození 
lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj. 

ETAPA 2 – klasická trať; sobota 25. 8. 2018 

Start:  00 = 09:30 hod. 
   

  Intervalový, HDR mají volný start na krabičku od času nula do času posledního  
  startujícího závodníka dle startovní listiny pro příslušnou etapu. 

   

  Vzdálenost centrum - start: 1 600 m, 30 m převýšení 

  K dispozici WC a voda cestou na start. 

Mapa:  Kost 

  Měřítko: 1 : 10 000 

  Ekvidistance: 5 m 

  stav léto 2018, autoři J. Picek, P. Uher a R. Horký, vodovzdorně upravena. 

Cíl:   Vzdálenost cíl – centrum: 0 m. Časový limit 150 minut. 

Terén:  Částečně skalnatý a velmi členitý terén, několik menších skalních měst. Údolí a 
  kopec se strmými svahy lemovaný skalami. Částečně plošší terén s pásy hustníků a 
  pasek. 

Stavitelka tratí: Šárka Sokolářová - R3 

Hlavní rozhodčí:  Daniel Wolf - R1 

Upozornění: 

• Všechny kategorie (vyjma nejkratších dětských) mají na trati alespoň jednu 
občerstvovací stanici vybavenou vodou. Občerstvení se nachází na kontrolách 78 a 
69 a na postupu - je zakresleno v mapě příslušným symbolem. 

• Delší tratě kříží 2x frekventovanou silnici II. třídy. Řidiči budou upozorněni 
cedulemi, přesto dbejte při přebíhání silnice zvýšené opatrnosti. 
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• Závodní prostor lemuje ze severu poměrně frekventovaná silnice. Z  důvodu 
bezpečnosti je zakázáno po ní běhat. V  mapě je tento zakázaný úsek značen 
fialovými křížky. Je možno běžet podél silnice lesem či hustníkem. 

• V  prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy, buďte opatrní. V mapě se 
nachází několik polomů malého rozsahu – v mapě značeno fialovými šrafy. 

• Tratě se u některých kategorií hodně kříží, spojnice kontrol jsou z  důvodu 
čitelnosti často přerušené či mírně zalomené, čtěte pozorně pořadí kontrol! 

• Kategorie D10 a H10 mají z  důvodu porostově náročného terénu postup 
z předposlední na poslední kontrolu po fáborkách. V mapě i v popisech je tento 
postup vyznačen jako povinný úsek a je značen červenobílými fáborky. 

Zakázané prostory: 

• Mimo závod: Veškerý lesní prostor v prostoru mezi Srbskem, oborou Žehrov, silnící 
279, hradem Kost, Dobšínem, Drhleny a Branžeží mimo značenou cestu na start a 
prostor předstartu. 

• Během závodu: Přísný zákaz vstupu do všech oplocenek a nově osázených pasek! 
Zakázané paseky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy 
a budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány 
pořadateli. Vstup do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození 
lesního porostu bude předáno k řízení správě CHKO Český ráj. 

ETAPA 3 – krátká trať; neděle 26. 8. 2018 
Start:  00 = 9:30 hod. 

  Intervalový, HDR mají volný start na krabičku od času nula do času   
  posledního startujícího závodníka dle startovní listiny pro příslušnou etapu. 
   
  Vzdálenost centrum – start 2 000 m, 40 m převýšení 
  K dispozici WC a voda cestou na start. 

Mapa:  Branžež 

  Měřítko 1 : 10 000 pro kategorie DH16 – DH21; 1 : 7 500 pro ostatní kategorie. 
  Ekvidistance 5 m 

  Stav léto 2018, autoři P. Uher a J. Borůvka, vodovzdorně upravena. 

Cíl:  Vzdálenost cíl – centrum: 0m, časový limit 90 minut 

Terén:  Plošší, rychlý dobře průběžný skalnatý terén, místy skalní srázy, na vrcholcích  
  skalní plotny, v části prudší svahy lemované skalami. V části porostově pestrý,  
  hůře průběžný les. 

Stavitel tratí:  Jan Vřešťál – R3 

Hlavní rozhodčí:  Jindřich Kořínek – R1 
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Upozornění: 

• Tratě se několikrát kříží a kontroly jsou blízko sebe (v rámci pravidel), čtěte pozorně 
sledy kontrol. V  rámci čitelnosti jsou některá pořadová čísla umístěna do zakázaných 
oblastí, viz. obrázek. 

• Spojnice mezi některými kontrolami jsou zalomené, aby nekřížily zakázané prostory. U 
některých kategorií i na první kontrolu, viz. obrázek. 

• V  prostoru závodu se nachází vysoké skalní srázy. Buďte opatrní. Závodí se na vlastní 
nebezpečí. 

• Nejdelší kategorie mají na trati průběhy překonávající zakázanou chráněnou oblast 
bažinatého údolí říčky Kněžmostky (značeno v  mapě fialovými šrafy). Úseky jsou 
vyznačeny v mapě. Jako odměna za dodržení těchto průběhů je zde umístěna neoficiální 
občerstvovací stanice, která není značena v mapě ani popisech. 

• V případě opravdu velmi horkého počasí budou pro všechny kategorie dodatečně 
umístěny občerstvovací stanice v lese. Jejich poloha bude znázorněna na mapě ve 
startovních koridorech. 

• Prosíme neoddalujte vyčítání čipů po doběhu poslední etapy (v centru), urychlíte tím 
vyhlášení výsledků. 

Zakázané prostory: 

• Mimo závod: Veškerý lesní prostor v prostoru mezi Srbskem, oborou Žehrov, silnící 279, 
hradem Kost, Dobšínem, Drhleny a Branžeží mimo značenou cestu na start a prostor 
předstartu. 

• Během závodu: Přísný zákaz vstupu do všech oplocenek a nově osázených pasek! 
Zakázané paseky a další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny fialovými šrafy a 
budou v exponovaných místech ohraničeny páskou a namátkou hlídány pořadateli. Vstup 
do takovýchto prostor povede k diskvalifikaci a poškození lesního porostu bude předáno k 
řízení správě CHKO Český ráj. Platí také zákaz vstupu na všechny soukromé pozemky 
vyznačené v mapě značkou 527 – nepřístupná oblast. 

�10



DOPROVODNÝ PROGRAM 

Pátek 24.8.2018 19:30 O-News.cz LIVE SHOW  podium v centru závodů 

Pátek 24.8.2018 20:30 Páteční Jazzík – Josef Uchytil podium v centru závodů 

Sobota 25.8.2018 15:00 O-RUN Píchač PP – kvalifikace centrum závodů 

Sobota 25.8.2018 18:00 O-RUN Píchač PP – finále  podium v centru závodů 

Sobota 25.8.2018 19:45 Video z prvních dvou etap  podium v centru závodů 

Sobota 25.8.2018 20:00 Večerníčky pro děti   podium v centru závodů 

Sobota 25.8.2018 20:30 PP párty    Hospoda Na Křižovatce 

Neděle 26.8.2018 14:30 Vyhlášení vítězů PP   podium v centru závodů 

*uvedené časy jsou přibližné a budou upřesňovány spíkrem v centru závodů 

GEOCACHING 

V sobotu a v neděli budou k  dispozici pro „kačery“ dvě speciální „kešky“. Jedná se o dvě 
krabičky od CD, ve kterých jsou umístěné obrázky s prasetem a koníkem.  

Souřadnice: 1/ N 50 36 675, E 015 05 253   2/ N 50 30 594, E 015 05 697 

Kešky jsou mimo závodní prostor. Pro keškování si vezměnte mobil, úspěšný odlov si vyfoťte, 
fotku ukážete u občerstvení a kačer má u nás zdarma malou limču či pivo. 

To není všechno, další speciální „PP keška“ bude zveřejněna 24.8. na www.geocaching.com! 

O-RUN Píchač PP 

sobota 25. 8. 2018 

Kvalifikace: od 15:00 do 17:00 hod v centru závodů, nejrychlejších 16 postoupí do finále.  
  V kategorii dětí do 14 let postupují do finále nejrychlejší 4. 

Finále:  od 18:00 hod, v centru závodů. Vyřazovací metoda ve dvojicích na paralelní trati, 
  nasazení postupujících do pavouka dle výsledků kvalifikace. Pozn. v případě  
  nepřítomnosti závodníka získává místo ve vyřazovacích bojích další v pořadí, který 
  je na finále přítomen. 

  Kompletní pravidla a postupový klíč budou vyvěšena v centru a na startu  
  kvalifikace. 

  Pro závodníky PP je start zdarma. 
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PP Párty, sobota 25. 8. 2018 

Kdy:  od 20:30 hod 

Kde:  Hospoda Na křižovatce, Branžež, 2 400 m z centra závodů 

  GPS: 50.5052031N, 15.0570408E, pozor na přecházení silnice vedle objektu! 

Co:  Tradiční náplň, reprodukovaná hudba, občerstvení zajištěno. 

  Vezměte si své oblíbené songy, rádi vám je zahrajeme. 

  Vstup pro závodníky PP zdarma. 

  Rovněž máte možnost objednávky teplých jídel do 21:00 v sousedním sále. 

  

Děkujeme za účast! Pěkné prázdniny! 

Závod se koná v CHKO Český ráj. Dodržujte návštěvní řád! 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY!!! 

Mnoho zdaru a úspěchů v lese a správný směr přeje pořadatelský tým OOB Turnov! 

Ředitel závodu: Ivana Nejezchlebová, Karolina Houžvičková 

Stavitelé tratí: Patrik Horák (E1); Šárka Sokolářová (E2); Jan Vřešťál (E3)  

Hlavní rozhodčí: Martin Baier (E1); Daniel Wolf (E2); Jindřich Kořínek (E3) 

IT, přihlášky:  Martin Váňa 

Zpracování map: Pavel Hradec 

Shromaždiště:  Lucie Vřešťálová 

Hlavní kartograf: Jan Picek 
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