
 

POKYNY, POZVÁNKA NA 

6. ROČNÍK  SAMETOVÉHO PŘEBORU 

 

 

 

 

Datum a místo konání: 

 

Neděle 17. listopadu 2019 
Zámek Krásný Dvůr, Krásný Dvůr 

Pořádající orgán: 

 

TJ Lokomotiva Teplice, oddíl orientačního běhu 

Pořádající subjekt: Ivana Lošťáková ve spolupráci se zámkem Krásný Dvůr 

 

Druh závodu:                         

 

 

Závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol  
Závodí se dle platných pravidel OB 

 

Centrum:  = shromaždiště : Nádvoří zámku Krásný Dvůr 

Parkování: Parkoviště přímo u zámku 
 

Startovné : 80,- Kč/os. v rámci startovného máte vstup na prohlídku interiéru zámku Krásný Dvůr s 
průvodcem, prohlídka proběhne bezprostředně po vyhlášení výsledků cca 13.15 
60,- Kč/os. bez prohlídky zámku 

 

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum závodu: 30 m  

Centrum závodu – start: do 100 m,  

Cíl – centrum závodu: 0 m  
 

Přihlášky :                            Na email : ivana.lostakova@seznam.cz  do 15.11. 2019, uvádějte volbu tratě, jméno,  číslo čipu 

 

Prezentace: V centru závodu od 10.00 – 10.45 hod 

Dohlášky pouze dle možností pořadatele – počtu vytištěných map.  
  

Kategorie:  K (krátká - úroveň DH 14) předběžně 1,6 km, 14K 

                                                D (dlouhá - úroveň DH 21) předběžně 2,7 km, 20K 

 

Systém ražení: Průchod kontrolami se značí systémem SPORTident. Během závodu nebudou krabičky SI nastaveny 

na bezkontaktní způsob ražení BEACON, na startu NEbude umístěna jednotka SIAC OFF. Protože jí 

prostě nemáme.  Jeden SI čip může být v jednom závodě použit dvakrát-jméno upřesníte 

bezprostředně po vyčtení. 

V případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě.  

Vyčítání čipů na shromaždišti, v případě odstoupení ze závodu je povinnost nechat čip také vyčíst. 

 

mailto:ivana.lostakova@seznam.cz


 

Startovní listina:  K dispozici  bude vyvěšena v centru závodu. 

 
Start: 00 = 11.00 hod. 

Intervalový na startovací krabičku - na startu je závodník povinen provést vymazání a kontrolu 

čipu. 

 

Časový limit: 60 minut 

   

Cíl:  V centru závodu.   

 Mapy nebudou v cíli vybírány. ……. fair play závodníků. 
Závodníci, kteří mají zapůjčený čip od pořadatele, jej po doběhnutí a vyčtení vracejí. 

 

Mapa: 
 

 

 

Krásný dvůr - sprint, měřítko 1 : 4 000 pro všechny kategorie, autor:  Milan Bílý  

mapa není voděvzdorně upravena, na startu k dispozici mapníky nebudou :-) 

 

 

Terén: Areál zámku Krásný Dvůr, zámecký park a přilehlý smíšený lesík s podrostem  

Vyhlášení výsledků:  V centru závodu po doběhu nejlepších závodníků, cca 13:00, bude upřesněno na místě.  

Nejlepší 3 v každé kategorii obdrží hodnotné ceny. 

Jury: Ivana Lošťáková 

Protesty: 

 

S vkladem 200 Kč mě :-) 

 

Upozornění:  Během závodu nebude omezen provoz zámku, buďte ohleduplní k turistům a návštěvníkům 

zámku. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí!  Žádáme závodníky o dodržování 

pořádku na shromaždišti a v jeho okolí.  
  

 

Krásné sportovní zážitky přeje a těší se na Vás Ivana Lošťáková. 

 
Speciální poděkování : paní kastelánce Míše Hofmanové, také  Milánkovi 

Bílému za zapůjčení mapy, dále zámku Krásný Dvůr za  zapůjčení :-) 
zámeckého prostoru  


