
MČR v ROB DT 2014 Kytlice  
 
 

Pokyny – dlouhá trať 
Sobota 26.04. – 3,5 MHz a 144 MHz 

 

Mapa 

1:10 000, E= 5 m, formát A3, stav 2013, není vodovzdorně upravena, pro oba úseky 
jedna.  
 

Terén 
Podhorský ( 460-650 mnm ) s četnými kameny, skalkami a vývraty, z 90 % zalesněný 
(z poloviny průběžný), les protíná místní komunikace a železniční trať  s minimálním 
provozem, přesto dbejte maximální opatrnosti. 
 Trať je možno přebíhat, nejlépe na určených přejezdech. Běh po kolejích či 
železničním svršku je zakázán ( diskvalifikace ). 
Oblast Monitorizační obory Kytlice, jakož i prostor mimo mapu v oblasti Sokol , je  
zakázaný prostor. 
 

Start 00 = 10:00 

Odevzdání přijímačů od 08:00 do 09:00 na startu ( první úsek ) a na předávce (druhý 
úsek ) v místě - areál penzionu U skály. 

Limit 

Limit je 240 minut pro všechny kategorie. 

Organizace startu 

Startovní interval – 5 minut 
Příprava – 10 minut před startem, do přípravy již s vymazaným a zkontrolovaným 
čipem. 
Každý závodník se dostaví na start (přípravu) samostatně, dle přiděleného 
startovního času. Případné vyvolávání je pouze orientační a nezávazné. 
Vzhledem k stejné lokalizaci cíle nebude převoz věcí ze startu do cíle. 
Koridor: A – D20, D35,  M40, M60  - 150m přes potok 
Koridor: B – D50, M19, M20, M50 - 100m pod most 

Organizace předávky 

Předávka shodná se startem. Předávka má vlastní lampion a SI-jednotku pro 
vyznačení průběhu do  prostoru předávky. Na předávce budou zajištěny nápoje a 
občerstvení. 

Organizace cíle 

Jednostranný koridor 350 m od majáku značený fáborky. Maják se  razí. Vyčítání 
čipů v areálu penzionu U skály (bude označeno). 
 

Zdravotní služba:   zajištěna v prostoru startu a cíle. 

 



Způsob ražení 

SportIdent upevněný páskem k pevnému objektu (strom) . 
V případě selhání ražte kleštěmi na stojanu s lampionem, do mapy . 

Trať   

Kategorie 1. úsek 2. úsek 

D19,20 21 22 23 24 81 82 84 85 

D35 81 82 83 85 21 22 24 25 

D50 21 22 24 81 82 85 

M19 81 82 83 85 22 23 24 25 

M20 21 22 23 24 25 81 82 83 84 85 

M40 22 23 24 25 81 82 83 84 

M50 81 82 83 84 22 23 24 25 

M60 22 25 81 82 83 

 

Jídlo 
večeře pátek (18-20 hod.) 
rýže, kuřecí maso se sosem 
 
 
sobota snídaně (7,30-8,30 hod.) 
pečivo+máslo+džem (marmeláda, med) 
jablko 
ovesná kaše (kousky ovoce, skořice) 
mírně slazený ovocný čaj, káva (s mlékem) 
 
sobota pozdní oběd (14-16,30 hod) 
hovězí vývar, nudle, zelenina 
houskový knedlík, svíčková 
 

Strava bude vydávána proti stravenkám, které dostane oddíl při prezenci. 
 
 

Ukončení závodu 15,00 hod. 
 

Předpokládané vyhlášení výsledků v 16,00 hod. 

 

 

 


