
POKYNY pro 3.nominační závod 

           MSK na LODM 2022 

Termín: neděle 8. 5. 2022 

Místo konání: lesní prostor mezi obcemi Bělov, Kvasice a Nová Dědina 

Organizace závodu: Z organizací je to trochu komplikovanější, ale věřím, že to 

zvládneme 

Místo vysazení závodníků GPS 49.2182961N, 17.4623531E (viz mapka, bod č.1), poté 

pěšky na start po modrobílých fáborcích 800 -1000 m, půjdete po lesní cestě přes 

závodní prostor, je zakázáno jít mimo tuto cestu.  

Na start si prosím berte pouze nutné věci!!, menší věci (lehké bundy, max. poloprázdné láhve s pitím) 

jsme schopni asi odnést ze startu. Jinak po závodě byste si museli přijít pro věci sami. 

Všichni závodníci musí projít ke startu do 10,45 hod. (karanténa), poté už je les 

pro všechny účastníky a jejich doprovod zakázaným prostorem do ukončení závodu.  

Řidiči, kteří vysadí závodníky, poté odjíždí (přes obec Kvasice) do blízkosti cíle (viz 

mapka, bod č.2): GPS 49.2215617N, 17.4885422E. I zde je omezena možnost 

parkování, v případě velkého počtu aut, můžete být požádáni o parkování jinde. 

Upozornění - silnice mezi Bělovem a Kvasicemi, která vede blízko parkingu u cíle je 

poměrně hodně frekventovaná, a někteří řidiči tam jezdí velmi rychle, dávejte prosím 

pozor. 

Prezentace: není, prosím zkontrolujte si čísla čipů dle startovky, případné doplnění a     
                     změny hlaste na mobil 777 282624 do soboty 7. 5. do 20,00 hod. 
 

START 00 = 11,00 hod., intervalový dle startovky 
 
Vzdálenosti: vysazení z aut - start  800 - 1000 m (modrobílé fáborky až od lesa) 

        Cíl - parking 100 m 
Ražení: SportIdent, všechny krabičky budou nastaveny v BEZKONTAKTNÍM módu,  
    včetně cíle 

   Dejte si pozor, ať máte průchod kontrolou v SI čipu. 
 
Popisy kontrol: Na mapě vpravo anebo samoobslužně v 1.koridoru  

 
Systém startu: 1. koridor - CLEAR případně možnost odebrání popisů kontrol 
                          2. koridor - CHECK 

                          3. koridor - závodník si stoupne k mapě a až po odstartování si bere 
         mapu, mapový start označen lampionem vzdálen 90m a je vidět  
         z koridoru 

 
Mapa: Hučaj, 1:10 000, E=5 m, formát A4, stav 2021, ISOM 2017-2,  

 tisk NORD Service-PRETEX, mapoval: Petr Matula 

 Vývraty nejsou v mapě!! 
  V lese místy probíhá probírka dřeva, mohou být pěšiny navíc. 
 



Mapa je k dispozici, zde: 
https://obpostupy.orientacnisporty.cz/zavod/1407b6af4db24735a0cac62cbd0f4ff4, 
 

Terén: valašský, velmi dobře průběžný (skoro všude tráva mezi 10-30 cm), velmi 
dobrá viditelnost, údolíčka, spousta melioračních rýh a zářezů, středně hustá síť 
pěšin, cest a průseků, některé velmi nevýrazné. 

 
Časový limit: 60 minut 
 

Parametry tratí: 
HS 3,52 km přev. 65 m  12 k  chlapci  ročník 2008-2009 
DS 3,04 km přev. 55 m 10 k  dívky   ročník 2008-2009 

HM 2,60 km přev. 45 m   9 k  chlapci ročník 2010-2011 
DM 2,60 km přev. 40 m   8 k  dívky  ročník 2010-2011 
 

Výsledky: obdržíte v emailu a budou zveřejněny na stránkách MSKS ČSOS. 
 
Zdravotní pomoc: V cíli pouze základní ošetření, poté nutno vyhledat lékařskou  

   službu 
WC: není k dispozici, využijte přírodu 
 

Upozornění: Každý startuje v závodu na vlastní nebezpečí, případně na  
   zodpovědnost zákonného zástupce.  

 Závod probíhá v přírodním parku Chřiby 

 

Předpis: Závodí se dle pravidel OB. Dodržujte fair-play. 

Poděkování: klubu OTK za poskytnutí mapy a všem pořadatelům. 

 

Hlavní rozhodčí, stavitel tratí: Martin Kovařík 

SI: Tomáš Kovařík 

Správný směr přejí pořadatelé 

 

https://obpostupy.orientacnisporty.cz/zavod/1407b6af4db24735a0cac62cbd0f4ff4

