
7. závod Ligy Vysočiny 
sobota 25.6.2005 

Technické provedení: oddíl OB SK Chotěboř – CTB 

Centrum: Dolní Sokolovec – penzion U Mikeše 

centrum - start: 1 100 m - modro-bílé fáborky Vzdálenosti: 

cíl - centrum: 1 100 m, červené a modro-bílé fáborky – cesta z cíle 
vede částečně po cestě na start 

Start 000: 10:00 hod 
Terén: pestrý, mírně zvlněný, dobře průběžný, hustá síť komunikací, místy 

skalky a kameny, místy hustníky a paseky s podrostem 

Upozornění: Údolí Doubravky je přírodní rezervace, ve které platí zákaz vstupu 
mimo značené cesty. Celý prostor závodu leží v CHKO Železné hory. 
Prosíme účastníky závodu o vstřícné chování. 

Mapa: Točitý vír -  1:10 000 E=5, stav červenec 2003,  
autoři: P. Mareček, J. Vítek, P. Vítek, M. Broulík, P. Voborník není 
vodovzdorně upravena, formát A4 - 210 x 297 mm 

Změny: v prostoru závodu probíhá intenzivní těžba dřeva a výstavba nových 
oplocenek. Většina změn je na mapách dokreslena. 
U kontroly 123 je nová oplocenka, kterou jsme již nedokázali dokreslit 

Kategorie HDR: mohou přijít na start v libovolném čase, nejpozději však ve startovním 
čase 80 

WC: v centru  

Parkování: v okolí penzionu a na přilehlých komunikacích podle pokynů 
pořadatelů 

Občerstvení: v centru pití 
v centru prodej pochutin (párky, pivo, limo, sušenky,...) 

Systém ražení: Sportident pro všechny kategorie 
Zkontrolujte si podle startovní listiny oddílu čísla čipů. Případné opravy 
nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je třeba provést 
vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického 
ražení razí závodníci kleštěmi do políček na mapě a takto použitou 
mapu odevzdají rozhodčímu v cíli. Při probíhání cílem označí závodník 
doběh v cílové jednotce. Čtení časů z čipů bude na shromaždišti.  

Časový limit: 150 minut 

Odevzdávání map: v cíli, mapy budou odeslány do centra v čase 90  

Vyhlášení výsledků: v žákovských kategoriích cca. ve 13:30 v centru 

Předběžné výsledky: budou průběžně vyvěšovány 

Jury: Tomáš Matras (CHT), Jan Nešpor (TTR), Alena Rosecká (PZR) 

Protesty: přijímá hlavní rozhodčí proti vkladu 200,-Kč 

Ředitel závodu: Petr Voborník 

Hlavní rozhodčí: Eva Voborníková, R3 

Stavba tratí: Martin Gregor 
 


