
d Pokyny pro Váno£ní kufrování 2017 d

kategorie ELITE (upravená mapa)

Ur£eno pro: orien´áky od kategorie DH16 a odváºné jedince z °ad ve°ejnosti.

1. Jedná se o závod s volným po°adím kontrol bez £asového limitu. Popisy kontrol jsou
na map¥, razí se do p°ipravených polí£ek do mapy (raºení bude kontrolováno).

2. B¥ºí se na map¥ Skartovaná Chra²ická strá¬ (1:10000, stav 2013). Jak uº název na-
povídá, rozst°íhal jsem b¥ºnou mapu, pozval pár odborník· na topologii a po hodinách
p°emý²lení jsme ji úsp¥²n¥ slepili dohromady. D·leºité je, ºe z ní nic nebylo odebráno

nebo vymazáno. To ale není v²echno, aby v map¥ nez·stala prázdná místa, musel jsem
ji p°ed rozst°íháním dokreslit. A protoºe se mi necht¥lo mapovat, tak jsem si tyto £ásti

celé vymyslel.

3. Na map¥ je celkem 18 kontrol, v terénu jich ale najdete pouze 16. Abych si prov¥°il, jestli
udrºujete kontakt s mapou, zakreslil jsem ty dv¥ zbývající do vymy²lených £ástí

mapy a nejsou tak ve skute£nosti nikde k nalezení. Co to znamená? �e b¥ºíte na
kontrolu a jak se tak blíºíte, okolí najednou za£ne vypadat ale úpln¥ jinak, neº vidíte na
map¥. Pak takovou kontrolu dál nehledejte a pokra£ujte na dal²í.

4. Celkem nab¥háte (p°i slu²né volb¥ po°adí kontrol) n¥co nad 6 kilometr· £istého.
Komu se to zdá moc, m·ºe si tra´ zkrátit vynecháním kontrol 2, 3, 4, 5 a 11 (doporu£uji si
je v map¥ p°ed vyb¥hnutím vy²krtat), potom budete b¥hat jenom po m¥st¥ a nab¥háte

n¥co nad 4 kilometry. Výsledné po°adí bude sestaveno podle po£tu nalezených kontrol.

5. Kolem stadionu je plot, v map¥ je zakreslen i zvýrazn¥n. Pouºívejte pouze hlavní
vchod na stadion nebo pr·chod v plotu u asfaltového h°i²t¥ (poblíº kontroly 17).

6. Na nám¥stí je p°ekonávání hlavní silnice povoleno pouze po p°echodu! Poru²ení je
trestáno p°ejetím od sváte£ních °idi£· s kloboukem.

kategorie P�ÍCHOZÍ (normální mapa)

Ur£eno pro: d¥ti do kategorie DH14 (v£etn¥), za£áte£níky a ve°ejnost.

1. Závod nemá ur£ené po°adí kontrol, vy sami si ur£íte, v jakém po°adí kontroly nav²tí-
víte. Ur£it¥ nemusíte obejít v²echny kontroly, m·ºete se dle své chuti vydat jen na
£ást trati. V plném rozsahu nab¥háte n¥co p°es 6 km. Tra´ lze nap°íklad zkrátit vynechá-
ním �Podlaºické £ásti� (kontrol s £ísly 13 a vý²e), potom budete b¥hat jenom po m¥st¥

a nab¥háte lehce nad 4 kilometry.

2. Na kontrolách jsou oranºovobílé lampiony (15 × 15 cm), nalezení kontroly se ozna£uje
kle²t¥mi do p°íslu²ného polí£ka na pr·kazce. Bliº²í slovní up°esn¥ní polohy lampionu
dostanete spolu s mapou.

3. Kolem stadionu je plot, který je v map¥ dokreslen �xou. Pouºívejte pouze hlavní vchod
na stadion nebo pr·chod v plotu u asfaltového h°i²t¥ (poblíº kontroly 12).

4. Na nám¥stí je p°ekonávání hlavní silnice povoleno pouze po p°echodu! Poru²ení je
trestáno p°ejetím od sváte£ních °idi£· s kloboukem.


