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p o k y n y

2 0 .  r o č n í k  J a r n í h o  p o h á r u

s p o l e č n á  č á s t

Datum konání

Pořadatelský orgán

Pořadatelský subjekt

Program

klasifikace

PředPis

systém ražení

centrum

ubytování

18. – 20. 3. 2016

Český svaz orientačních sportů

OK 99 Hradec Králové, z.s.

pátek 18. 3. 2016 od 19:30 noční závod    
sobota 19. 3. 2016 od 12:00 závod štafet
sobota 19. 3. 2016 od 20:00 večerní párty
neděle 20. 3. 2016 od 10:00 závod na klasické trati

Jarní pohár je především týmovou soutěží. Pravidla soutěže jsou zde.

závodí se dle platných Pravidel OB

elektronické, SportIdent

Hradec Králové – Biřička (50°10’15.329”N, 15°51’25.689”E) pro noční závod
Michnovka (50°8’20.979”N, 15°36’23.845”E) pro závod štafet a na klasické trati

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně ZŠ Nový Hradec Králové, k dispozici je 
velká sportovní hala a dva menší prostory po 50m² přístup z ulice Boleslavova, 
(50.17706N, 15.85739E).
Prostor tělocvičny bude otevřen v pátek od 18:00 (hala po 22:00). Věci si můžete 
v tělocvičně nechat až do neděle. V neděli bude nutno tělocvičnu opustit do 10:00. 
Ubytovaní dostanou na prezentaci pásku na zápěstí. Při vstupu do tělocvičny bude 
kontrolováno, jestli mají všichni zaplacené ubytování.
Cena ubytování 70 Kč. Ubytování bude možné zakoupit i na prezentaci v jejím 
průběhu.
Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje, na webových stránkách závodu budou uvedeny 
informace o možnostech alternativního ubytování.

M e m o r i á l  P e t r a  S a m k a

1 .  k o l o  Č e s k é h o  p o h á r u  š t a f e t  a  Č e s k é  l i g y  k l u b ů
1 .  k o l o  V ý c h o d o č e s k é  o b l a s t i  ž a c t v a  a  v e t e r á n ů

9 .  k o l o  Z i m n í  h r a d u b i c k é  l i g y

https://mapy.cz/s/q5kd
https://mapy.cz/s/q5kT
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Dohlášky jsou možné dle možností pořadatele pouze přes emailovou adresu
prihlasky@ok99.cz nebo na prezentaci. Přihlášku pošlete v předepsaném formátu ČSOS.
Přihláška zaslaná e-mailem je platná až po potvrzení pořadatelem.
Dohlášky za vklady zvýšené o 100%.
V přihlášce prosím uveďte, pokud oddíl přijede autobusem.
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/den, požadavek uveďte v přihlášce.

v pátek  17:30 – 19:00 v centru nočního závodu
v sobotu 9:30 – 11:30 v centru štafet
v neděli 8:30 – 9:30 v centru klasiky
Prosíme závodníky, aby ve vlastním zájmu na prezentaci přišli včas, protože 
po skončení času vymezeného na prezentaci již nebudou prováděny žádné změny 
ani dohlášky.

Převodem na účet pořadatele nebo platba v hotovosti na prezentaci závodu. Platby
na účet posílejte tak, aby byly připsány na účet pořadatele nejpozději ve středu 
16. 3. 2016. Pro později odeslané platby bude na prezentaci vyžadováno potvrzení 
o platbě nebo platba v hotovosti.

Bankovní spojení pro platby v Kč v ČR: číslo účtu 2300721378 / 2010, variabilní 
symbol platby ve tvaru např. 111xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Evidence ČSOS 
(adresáře). 

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí: IBAN: CZ2620100000002300721378,   
BIC kód / SWIFT: FIOBCZPPXXX .
Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., 
V Celnici 1028 / 10, Praha 1.
Majitel účtu: OK 99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 420 / 56, 50006 
Hradec Králové 6.
Platby zahraničních závodníků – platby na účet včetně bankovních poplatků 
případně platba na prezentaci.

Písemně proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu OK 99 Hradec 
Králové, Milady Horákové 420 / 56, 500 06 Hradec Králové.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

V sobotu večer po závodě se uskuteční v Country Clubu Lucie v Novém Hradci 
Králové banket k otevření jarní sezóny.
Sál bude otevřen od 18:00 hodin, program začne ve 20:00.
Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách závodu.

na webu závodu jp2016.ok99.cz

Přihlášky

Prezentace

zPůsob Placení

Protesty

uPozornění

VotVírák sezóny

informace

http://www.cclucie.cz/#!contact/c1d94
jp2016.ok99.cz
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p á t e k  1 8 . 3 . 2 0 1 6  n o č n í  o B

centrum

Prezentace

Vzdálenosti

kategorie

mapa

zVláštní značky

terén

zakázané Prostory

Prostor záVodu

PoPisy kontrol

systém ražení

start 00

kontroly

Hradec Králové – louka u rybníku Biřička (50°10’15.329”N, 15°51’25.689”E)

v centru závodu, pátek 17:30 – 19:00
Upozorňujeme závodníky, že prezentace bude ukončena v 19:00 hodin a po této době 
již nebudou vyřizovány žádné požadavky na dohlášky a změny.

ubytování Hradec Králové – centrum Biřička:  1 km
parkování - centrum:     400 m
centrum – start      1700 m
centrum – cíl      200 m

DH14, D18, D21E, D21A, D35, D55
H18, H21E, H21A, H35, H45, H55, T
Vlivem malého množství přihlášených byly sloučeny tyto kategorie D35 a D45 do 
kategorie D35.

Biřička 2016, měřítko 1:10 000, E=5 m, ISOM 2000, stav léto 2015
rozměry 317 x 210mm, mapa je vytištěna na voděodolný papír
hlavní kartograf  Jan Kubát

zelené kolečko – výrazný strom
zelená tečka – ovocný strom, keř
černý křížek – jiný umělý objekt
hnědý křížek – plošinka

mírně zvlněný s hustou sítí cest a vegetačními detaily

Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky vyznačené v mapě
symboly: 415 – kultivovaná plocha (pole), 527 – privát, 709 – nepřístupná oblast. 
Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí shromaždiště, a to v rozsahu 
vymezeném prostorem závodu, kromě cesty na start.

veškerý les v okolí centra závodu

budou pouze k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodu

Elektronické, Sportident. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník 
povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček 
na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen závodník předat ke kontrole v cíli. 
Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončil.

00 = 19:30 (západ slunce v 18:08), intervalový start    
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.
Na startu budou 3 koridory, v prvním proběhne kontrola závodníků a vynulování čipu 
a ve druhém kontrola nulování. Mapy se odebírají až po odstartování.

budou vybaveny reflexy, v centru bude umístěna ukázková kontrola

Rankingový koeficient 1,0

https://mapy.cz/s/q5kd
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v cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu

Závodníci jsou povinni dodržet vyznačený úsek na mapový start a od posledn
kontroly č. 100 do cíle. Budou značeny červenými fáborky nebo koridory. Nedodržení 
těchto úseků povede k diskvalifikaci.

120 minut

po doběhu v cíli voda se šťávou

WC v centru závodu v restauraci Pavlína

pro zájemce a otužilce v nedalekém rybníku Biřička, není pořadateli nijak organizováno

mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme na dodržování fair play

předběžné vyvěšovány v centru závodu, konečné na stránce závodu a v ORISu

V sobotu v centru závodu štafet po vyhlášení výsledků štafet.
Vyhlašováni budou první tři nejlepší v kategoriích: DH14, D18, D21E,D35, D55,H18, 
H21E, H35, H45, H55
Ostatních kategorie se nevyhlašují.

závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli

Michal Horáček VLI7700
Michaela Omová TUR8153
Tereza Petrželová LTU8950

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 26.1.

Na odstavném parkovišti pro kamiony, poblíž Biřičky (50.1729600N, 15.8597292E), 
bude vybíráno parkovné 20 Kč.
cesta do centra: https://mapy.cz/s/vEW0 (přímější pěšinka je hodně zablácená)

ředitel závodu:   Kateřina Kamenická
hlavní rozhodčí:    Pavel Kubát R3
stavba tratí:    Denisa Kosová (R3)

cíl

PoVinné úseky

časoVý limit

občerstVení

Wc

mytí

Výdej maP

Výsledky

Vyhlášení Vítězů

PrVní Pomoc

jury

Protesty

Parametry tratí

ParkoVání

funkce

kategorie délka (km) počet kontrol

   DH14   3,0 8
   D18   5,3 14

   D21E     7,4 19
   D21A   6,2 18
   D35   5,5 15
   D55   4,2 13
   H18  6,6 19

   H21E 11,0 28
   H21A   8,9 22
   H35  7,8 20
   H45  5,8 18
   H55   4,9 14

T 5,3 14

https://mapy.cz/s/vEW0
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s o b o t a  1 9 . 3 . 2 0 1 6  š t a f e t y

centrum

Vzdálenosti

Prezentace

souPisky

startoVní čísla

kategorie

terén

start 00

časy startu

jednotliVých kategorií, 

startoVní čísla

mapa

louka u obce Michnovka (50°8’20.979”N, 15°36’23.845”E)

ubytování Hradec Králové – centrum Michnovka:  28 km
parkování - centrum:     od 300 m (viz. část parkování)
centrum – prezentace     0 m
centrum – start      0 m
centrum – cíl      0 m

V pátek od 17:30 do 19:00 v centru NOB a v sobotu od 09:30 do 11:30 v centru závodu.
Upozorňujeme závodníky, že prezentace bude ukončena v 11:30 a po této době již 
nebudou vyřizovány žádné požadavky na dohlášky a změny.

Zadání soupisek v elektronické podobě (ORIS) do pátku 18.3. do 20:00.
V den závodu po dobu prezentace jsou možné již pouze vynucené změny na úseku 
např. nemocí.

Vyzvedne zástupce oddílu v sobotu na prezentaci. Podmínkou jsou řádně a včas 
odevzdané soupisky. Startovní číslo musí být umístěné viditelně na prsou.

Český pohár štafet: D18, D21, H18, H21
ostatní: DH12, D14, D105, H14, H105, H165, MIX

velmi rychlý, mírně zvlněný, s hustou sítí cest a vegetačními detaily
les je místy velmi podmáčený

00 = 12:00, hromadný (ve vlnách po kategoriích)
hromadný start nevyběhnutých úseků cca ve 14:30, bude upřesněno rozhlasem

ČPŠ – Velká Dorota, 1:15 000 E=5 m, ISOM 2000, stav 1/2016, 210 x 317 mm
ostatní – Malá Dorotka, 1:10 000 E=5m, ISOM 2000, stav 1/2016, 210 x 297 mm
mapa je vytištěna na voděodolný papír

1. kolo Českého poháru štafet a České ligy klubů

kategorie start 00 čísla

DH12 15 181-193
D14 20 201-211
D18 15 141-175
D21 10 61-96

D105 05 213-219
H14 20 221-232
H18 05 101-132
H21 0 1-51

H105 25 241-255
H165 10 261-266
MIX 25 271-292

https://mapy.cz/s/q5kT
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zelené kolečko – výrazný strom
zelená tečka – ovocný strom, keř
černý křížek – jiný umělý objekt
hnědý křížek – plošinka

Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky 
vyznačené v mapě symboly: 415 – kultivovaná plocha (pole), 
527 – privát, 709 – nepřístupná oblast.
Většina tratí vede kolem zakázaného prostoru,
viz obrázek vpravo. V prostoru budou pořadatelé 
s fotoaparáty. Každý, kdo poruší zákaz vstupu a pokusí se 
proběhnout skrz zakázaný prostor, bude diskvalifikován. 
V terénu bude prostor vyznačen páskou.
Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí 
shromaždiště, a to v rozsahu vymezeném prostorem závodu.

na mapový start – značeno koridorem
divácký úsek – bude značen fáborky a koridorem
ze sběrky do cíle – značeno koridorem
nedodržení těchto povinných úseků je důvodem k diskvalifikaci

zVláštní značky

zakázané Prostory

PoVinné úseky

Plánek shromaždiště

divácký průběh

sběrka

mapový
start

Prostor záVodu

Prostor záVodu

Prostor záVodu

mapy 2. úseku
mapy 3. úseku

start 1.úseku
oddílové 
stany

info
prodejní 
stánky

příchod z 
parkoviště

zastávka 
autobusů

Wc

bufetmytí

vyčítání si

speaker
cílová čára

odhoz
mapy

prezentace

3. úsek
1. a 2. úsek

předávka

vstup

k předávce

vstup

ke startu

1. úseku
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Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhodí na vyhrazeném místě mapu
a pokračuje na předávku. Nejprve razí cílovou kontrolu, poté předává dalšímu úseku. 
Odbíhající závodník si vyzvedne cestou na start mapu. Závodník je zodpovědný 
za to, že si vezme správnou mapu. Mapy jsou označeny číslem štafety a počtem 
puntíků odpovídající úseku.  Závodníci na třetím úseku dobíhají vlastním koridorem. 
Pořadí závodníků posledních úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou 
čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou 
musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení 
SI čipu do cílové jednotky.

v centru závodu, uzavření cíle je ve 16:00

V prostoru startu a předávky bude jednotka mazání a kontroly. Cíl se značí těsně 
před předávkou. V případě nefunkční jednotky na kontrolách použijte pro mechanické 
značení průchodu “R políčka” v rohu mapy. V případě více jednotek SI na kontrole je 
závodník povinen orazit vedlejší krabičku.

240 min / štafeta

mapy se budou vydávat ve 14:30 (po hromadném startu zbylých úseků)

Předběžné výsledky budou zveřejněny v centru závodu. Oficiální výsledky budou na 
webové stránce závodu.

Po doběhu cca v 14:45 v centru závodů, vyhlašováni budou první tři nejlepší štafety. 
Kategorie MIX se nevyhlašuje.

Po doběhu v cíli voda se šťávou, v centru závodu základní občerstvení – polévka, těstoviny,..

v centru závodu

závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli

Mrázek  Jan SJC8102
Poklop Martin SSU8802
Procházka Jan PGP8407

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 26.1.

podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB

úseky jsou stejně dlouhé 

organizace PředáVky

cíl

zPůsob ražení

limit

Výdej maP

Výsledky

Vyhlášení Výsledků

občerstVení

Wc, mytí

PrVní Pomoc

jury

Protesty

PředPokládané

časy Vítězů

délky tratí

kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol
čas

start - divácký úsek
čas start - cíl

DH12 3,4 80 10 16 25
D14 3,8 80 14 20 27
D18 5,7 115 14 - 15 25 35
D21 6,8 140 16 24 40

D105 4,8 90 16 - 17 22 35
H14 4,8 95 16 20 30
H18 7,7 165 17 - 18 21 40
H21 10,1 225 22 - 23 20 45

H105 5,9 100 17 24 35
H165 5,3 110 19 30 35
MIX 5,0 105 16 30 35
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ředitel závodu:   Ondřej Veselý
hlavní rozhodčí:    Jan Panchártek R1
stavba tratí:    Tomáš Vítek R1, Petr Losman (R3)

viz. přehledná mapka příjezdu níže
POZOR – jednosměrný provoz pro auta i autobusy se závodníky od obce Kratonohy. 
Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů.
Zákaz parkování v zastavěné části Michnovky (50.1416944N, 15.6099367E).

Auta:
Bude vybíráno parkovné 20,-Kč. Povinný příjezd aut od Kratonoh. Auta parkují 
podélně na silnici 3/32313 z Kratonoh do Michnovky (50.1431050N, 15.6116600E). 
Dbejte zvýšené pozornosti při cestě na shromaždiště, jednosměrný provoz je pouze 
pro závodníky, ostatní provoz zůstává zachován obousměrný! Odjezd po skončení 
závodu je ve směru příjezdu, přes Pravy.

Autobusy:
Nebude vybíráno parkovné. Povinný příjezd autobusů od Kratonoh. Autobusy přijedou 
od Kratonoh až do zastavěné části Michnovky (50.1416944N, 15.6099367E). Zde 
závodníci vystoupí a autobus okamžitě odjíždí na parkování do obce Kratonohy 
(50.1672183N, 15.6009728E), přes Pravy a Dobřenice. Řidiči autobusů obdrží plánek 
odjezdu na parkování s vysvětlením. Po skončení závodu zavolejte řidiči, aby pro 
vás přijel. Dlouhodobé parkování je nepřípustné,  je zde mnoho vjezdů k rodinným 
domům – respektujte je, prosím. Odjezd po skončení závodu je ve směru příjezdu, 
přes Pravy.

hlaVní funkcionáři

Parkování

p

p
bus

výstup a nástup 
závodníků

bus
odjezd směr 
parking

bus
parking

u motorestu
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n e d ě l e  2 0 . 3 . 2 0 1 6  k l a s i c k á  t r a ť

centrum

Vzdálenosti

Prezentace

kategorie

terén

mapa

zVláštní značky

start

startoVní čísla

louka u obce Michnovka (50°8’20.979”N, 15°36’23.845”E)

ubytování Hradec Králové – centrum Michnovka:  28 km
parkování – centrum:     od 300 m
centrum – prezentace     0 m
centrum – start 1     do 950 m
centrum – start 2     0 m (kategorie H21E, D21E)
centrum – cíl      0 m

pátek: 17:30 – 19:00 (v centru NOB), sobota 9:30 – 11:30 a neděle 8:30 – 9:30
Upozorňujeme závodníky, že prezentace bude ukončena v 9:30 a po této době již 
nebudou vyřizovány žádné požadavky na dohlášky a změny.

D10N, D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, D21E, D21A, D21B, D21C (rozdělená na 
D21C Sudá a D21C Lichá), D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D65C
H10N, H10C, H12C, H12D, H14C, H14D, H21E, H21A, H21B, H21C (rozdělená 
na H21C Sudá a H21C Lichá), H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, 
H70C
HDR, P, T

velmi rychlý, mírně zvlněný, s hustou sítí cest a vegetačními detaily
les je místy velmi podmáčený

DH21, DH35C Medenec 1:15 000 E= 5m stav 1/2016 ,210 x 297 mm                               
ostatní Medeneček 1:10 000, E = 5m,stav 1/2016  210 x 297mm
mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Radek Novotný
mapa je vytištěna na voděodolný papír

zelené kolečko – výrazný strom
zelená tečka – ovocný strom, keř
černý křížek – jiný umělý objekt
hnědý křížek – plošinka

00 = 10,00; pro D21E a H21E hromadný start, ostatní kategorie intervalový start
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.
veřejný závod (kategorie HDR, P, T) startuje volně na startovací krabičku 
ve startovním intervalu 10 - 100
kat. H21E startuje v čase 00 = 10:00
kat. D21E startuje v čase 05 = 10:05
Na startu budou 3 koridory, v prvním proběhne kontrola závodníků a vynulování čipu 
a ve druhém kontrola nulování. Mapy se odebírají až po odstartování.

Závodníci DH21E si vyzvednou startovní čísla u vstupu na start.
Startovní číslo musí být po dobu závodu umístěné viditelně na prsou.

1. kolo Východočeského poháru žactva a veteránů
9. kolo Zimní hradubické ligy
Rankingový koeficient 1,0

https://mapy.cz/s/q5kT
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cíl

PoVinné úseky

systém záVodu

zakázané Prostory

Prostor záVodu

PoPisy kontrol

systém ražení

uPozornění

limit

občerstVení

Parkování

Wc, mytí

Výdej maP

Výsledky

Vyhlášení Výsledků

PrVní Pomoc

jury

V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu.
Kategorie HD21E razí cílovou jednotku v pořadí ve kterém doběhli.

Závodníci jsou povinni dodržet vyznačený úsek na mapový start, povinný divácký 
úsek ( jen delší tratě) a od poslední kontroly č. 100 a 101 do cíle. Budou značeny 
červenými fáborky nebo koridory. Nedodržení těchto úseků povede k diskvalifikaci.
Kategorie HE a DE startují hromadně.

Kategorie H21C a D21C jsou z důvodů velkého počtu přihlášených rozděleny
na Sudou a Lichou podle startovního času. Na trati jsou rozdělovací metody typu 
motýlek a jiné. Doporučujeme pečlivě kontrolovat pořadí kontrol při odběhu 
z uzlových bodů. Pro všechny ostatní kategorie také doporučujeme pečlivě kontrolovat 
pořadí kontrol!
Důrazně upozorňujeme závodníky kategorií H21C a D21C, aby si na startu vzali 
správnou variantu, Sudá nebo Lichá, jinak budou diskvalifikováni.

Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky vyznačené v mapě symboly: 
415 – kultivovaná plocha (pole), 527 – privát, 709 – nepřístupná oblast, 
711 zakázaná cesta. Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí 
shromaždiště, a to v rozsahu vymezeném prostorem závodu, kromě cesty na start.

Veškerý les v okolí centra závodu

Budou k samoobslužnému vyzvednutí na shromaždišti a vytištěny na mapě.
Kategorie H21E a D21E mají popisy pouze na mapě.

Elektronické, Sportident. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník 
povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na 
mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen závodník předat ke kontrole v cíli. 
Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončil.

Závodníci H21E musí běžet s SI čipy s kapacitou alespoň 33 kontrol, čip vám bude 
bezplatně půjčen na prezentaci.

150 minut

Po doběhu v cíli voda se šťávou, na trati a na povinném úseku voda, voda se šťávou, 
banán.

Stejné jako v sobotu (viz. popis výše). Upozorňujeme, že provoz na silnici mezi obcemi 
Kratonohy a Michnovka bude pro účastníky závodu jednosměrný!

v centru závodu

mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme na dodržování fair play

předběžné vyvěšovány v cíli, konečné na stránce závodu

V centru závodů jakmile budou známy výsledky, nejpozději však ve 14:00.
Vyhlašováni budou první tři nejlepší v kategoriích žactva, elity, v soutěží týmů první 4. 
Zároveň budou vyhlášeny celkové výsledky ZHL.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli.

bude vyvěšeno v centru závodu
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Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 26.1.

ředitel závodu:   Ondřej Veselý
hlavní rozhodčí:    Radek Kubíček R3
stavba tratí:    Jan Kubát R3

Protesty

Parametry tratí

funkcionáři

kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol

D10C 2,2 55 6
D10N 2,5 30 7
D12C 3,1 45 8
D12D 2,6 35 7
D14C 4,3 80 11
D14D 3,7 55 8
D21E 10,4 145 25
D21A 8,8 145 19
D21B 7,2 125 15

D21C S/L 6,1 125 17
D35C 8,1 140 15
D35D 5,1 95 11
D45C 6,0 70 13
D45D 4,2 65 12
D55C 4,2 70 12
D65C 3,6 60 8
H10N 2,5 55 6
H10C 3,1 35 7
H12C 4,5 80 12
H12D 3,3 45 9
H14C 6,3 100 14
H14D 5,0 85 12
H21E 18,4 310 33
H21A 14,2 260 26
H21B 10,9 175 21

 H21C S/L 8,4 160 19
H35C 10,9 200 21
H35D 7,4 130 17
H45C 8,4 145 16
H45D 6,9 100 16
H55C 7,6 130 17
H55D 6,2 80 16
H65C 5,5 100 10
H70C 3,7 55 9

P 3,0 55 8
HDR 2,4 30 6

T 8,1 130 15
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