
POKYNY: 6. Sněhulákův kufr

Veřejný závod v orientačním běhu

Horní Pěna – Dřevo

Pokyny pouze upřesňují rozpis. Obsahuje některé nové informace, případně dementují
některé informace z rozpisu. Pouze to nejdůležitější z rozpisu se zde objevuje podruhé!

Datum: Neděle 11. března 2018

Shromaždiště: Louka jižně od obce Horní Pěna, GPS: 49.0911044N, 15.0399386E (https://
en.mapy.cz/s/2m5p1, stejně jako loni). Pro účely sněhulákového shromažd’ování využijte
luční trojúhelník (cca 110 x 70 x 100 m) ohraničený silničkou na nejdelší straně a remízky na
zbylých stranách. Lze stavět klubové stany a další přístřešky, viz obrázek na konci pokynů.

Malou potřebu konejte v přilehlých porostech, velkou potřebu pokud možno vykonejte před
příjezdem na shromaždiště (pořadatelé děkují).

Příjezd po asfaltové místní komunikaci odbočující ze silnice 128 (Horní Pěna – Číměř) asi
500 m jihovýchodně od hráze rybníka Dřevo. U odbočky je kus svodidla a bude zde (snad)
viset lampion. Ke shromaždišti potom ještě cca 600 m. Při příjezdu od Horní Pěny se
nenechte zmást značkou směřující k parkovišti.

Parkování: Na shromaždišti. Parkujte kolmo na příjezdovou komunikaci, nejprve v první
řadě, po jejím naplnění v řadě druhé. V rozích shromažd’ového trojúhelníku ponechte
místo na příjezd/odjezd.

Časový rozpis: Prezence: 10:15 – start posledního závodníka
Start: intervalový od 11:00

Mapa: Sněhulákovo Dřevo, 1:10 000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM2017 (byla snaha),
mapoval Arnošt Komárek, 10/2016 – 03/2018.

• Mapa bude tištěna digitálně na papír 100 g/m2 (tiskne Kartum), formát A4 a nebude
vodovzdorně upravena. Výdej map 1 minutu před startem (lze využít k vložení do
přinešeného mapníku).

• Pro rozhraní porostů (značka 416) je použita nová možnost – tmavězelená čárkovaná
čára, viz též mapa shromaždiště.

• Oblasti mapy zmapované před větříkem z 29.10.2017 jsou zrevidovány pouze lokálně
a na náhodných místech.

• Vývraty v mapě nebudou (na rozdíl od loňska i terénu) s výjimkou oblasti severně
od kontroly č. 4 (A), resp. 3 (B). Zde najdete i v mapě většinu vývratů, vesměs
mají i kmen, který možná zhatí váš precizní azimutový postup ,

• V mapě je dále znázorněna jedna „nepřístupná oblast“ (šrafy, značka 709), po-
blíž kontroly č. 4 (A), resp. 3 (B). Jedná se o oblast s mnoha popadanými stromy.
Do oblasti klidně vstupujte (všechny stromy leží na zemi a žádné zvláštní ne-
bezpečí nehrozí), nicméně počítejte se značně zhoršenou průběžností.
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• Dosud plně nezmapované části mapy mají „porost“ šedou barvou (HROB mapa). Na
rozdíl od loňského roku budou všechny kontroly i (očekávané) postupy vedeny po
úplné mapě (s vesměs zeleným podkladem).

Popisy: K odběru u prezence. Na mapě popisy nebudou (platí pro kategorie A, B, C)!
Kategorie D bude mít popisy naopak pouze na mapě. Popisy pro kategorie A, B, C budou
i s číselnými kódy kontrol, které (snad) budou souhlasit s kódy v lese.

Zakázané prostory:
• Oplocenky (standard).

• Rybníčky Dolní a Horní Maurer (v mapě značka 301: Nepřekonatelné vodní
těleso, viz obrázek níže) a to i v případě, že voda je ve skupenství pevném. Po-
rušení zákazu může být potrestáno utonutím. Poučte zejména nezletilé účast-
níky.

• Silnice 128 (Horní Pěna – Číměř), vede po ní jeden zcela zoufalý postup kategorií A
a B.

Vzdálenosti: Start: 0 m
Cíl: 100 m

Organizace startu (kategorie A, B, C): Na startu budou pouze jedny hodiny ukazující
startovní (t.j. reálný) čas. Přihlašte se u startéra minutu před svým startem s již vynulova-
ným čipem. Nulovací krabička i check budou umístěny poblíž. Check lze orazit libovolně
dlouho před startem. Po ohlášení u startéra dostanete mapu, po zaznění signálu startujete.

Organizace závodu kategorie D: Kategorie D má (mapový) start i cíl jinde než kategorie
A, B, C (obojí na dohled ze shromaždiště). Mapa bude vydána ihned po odprezentování,
závodník (s doprovodem nebo bez) může následně kdykoliv vyrazit na trat’. Čas není
centrálně měřen. Po absolvování tratě je možné přijít sdělit zážitky k vyčítání. Za sdělení
zážitků není vyloučena drobná (kalorická) odměna. Přítomnost lampionů pro kategorii D
v lese je garantována do 13:30.

Tratě: Prodloužená Dlouhá krátká trat’, finální parametry

A: 8 110 m 170 m 28 kontrol stavitelův čas: 82:30
B: 5 530 m 120 m 18 kontrol
C: 3 440 m 65 m 11 kontrol
D: 2 680 m 45 m 10 kontrol

Shromaždiště, 1 : 5 000. Maureři, 1 : 7 500.
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