
Capl Cup 
 

Závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2010/2011 
 

POKYNY 
 

 
Datum:  sobota 5.3.2011 
 
Pořadatel:  TJ Sokol Ptení (PTE) 
 
Centrum:   Sokolovna Stražisko, GPS N 49°32'42.178", E 16°55'37.74" 
 
Prezentace:  10:00 – 10:30 v centru závodu 
 
Start 00:  11:00 
  

Na startu bude možnost ponechání oblečení, které bude po ukončení startu 
dopraveno na shromaždiště. 

 
Vzdálenosti:  Centrum závodu – start  1100 m / 60 m převýšení v závěru 
   Centrum závodu – cíl   400 m 

Cesta na start značena modrobílými fáborky, z cíle oranžovými. 
 
Pozor: Cestou na start se překonává železniční přejezd bez 
zabezpečení/signalizace. Vlaky v tomto místě sice dost houkají (a jezdí jich o 
víkendu jen málo), ale přesto dbejte prosím zvýšené opatrnosti a děti raději na 
start pusťte v doprovodu. 
Cestou z cíle je překonávána železniční trať přes přejezd se signalizací, ale 
také dbejte opatrnosti. 

 
Systém závodu: Intervalový start. Kategorie HDR a P start kdykoliv v čase 0 – 45. 
 

• kategorie HDR, D10, H10, D14, H14, P: závod s pevným pořadím 
kontrol 

• kategorie D18, H18, D21, H21, D35, H35, D50, H50: závod s volným 
pořadím kontrol (kontrolu 100 razit jako poslední) 

 
Kategorie s volným pořadím kontrol překonávají během závodu minimálně 
2x silnici III. třídy, dávejte pozor při překonávání této cesty. 

 
Lampiony budou pouze na kontrolách kategorií s pevným pořadím, na 
zbylých kontrolách budou stojany bez lampionů. 

 
Popisy kontrol: Piktogramy jsou k dispozici v centru formou samoobsluhy. 
 
Mapa: Na Vejminku, 1:10 000, E=5 m, stav duben 2010, formát A4. 

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na startu budou k dispozici mapníky. 
 
Terén: Smíšený les, v části porostové detaily, vyšší hustota cest všech klasifikací, 

místy kameny. Terén mírně kopcovitý s větším svahem v severní části. 



Vyčítání SI čipů: V centru závodu. Každý závodník je povinen si svůj čip nechat vyčíst, i 
v případě, že svůj závod nedokončí. 

 
Ražení:  Elektronické – SportIdent. 
 
Odběr map:   Mapy se nebudou v cíli odebírat. 
 
Vyhlášení výsledků: Předpokládané vyhlášení v cca 13:00. Nejlepší závodníci obdrží drobné ceny. 
 
Záchody:  Pouze v centru závodů. 
 
Občerstvení:  Po doběhu šťáva či čaj. V centru závodů bude otevřen malý bufet. 
 
Parkování: Dle možností v obci, dbejte prosím dopravních předpisů. 
 
Upozornění:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je  
   poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc 
   si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 
 
Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Michal Jirka 
   Hlavní rozhodčí:  Lucie Boháčová 
   Stavitel tratí:   Michal Jirka 
 
 
 
Parametry tratí: 
 

• délky u kategorií s pevným pořadím kontrol jsou měřeny po spojnici kontrol 
• délka u kategorií s volným pořadím kontrol je změřena po postupu jedné z variant – a 

rozhodně to nemusí být ta nejlepší varianta ☺ 
 
Kategorie Délka  Pořadí    Kategorie Délka  Pořadí 
  [km]  kontrol      [km]  kontrol 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
HDR  1,5  pevné    P  2,2  pevné 
 
D10  1,5  pevné    H10  1,5  pevné 
 
D14  2,4  pevné    H14  2,4  pevné 
 
D18  4,7  volné    H18  5,0  volné 
 
D19  5,9  volné    H19  7,0  volné 
 
D35  4,7  volné    H35  5,9  volné 
 
D50  3,9  volné    H50  5,0  volné 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 


