
DUŠIČKOVÝ ZÁVOD 2018 – ROZPIS 

Pořadatel: SK Chrast, oddíl orientačního běhu (CHT) 

Centrum: Milovy 20 – Penzion Poslední míle (49.6687278N, 16.0872458E) 
  https://mapy.cz/s/30cMC 

Datum:  sobota 27. 10. 2018 

Druh závodu:  tradiční zakončení závodní sezony, tratě různých délek s hromadným startem 
  NEJDE O NÁBOROVOU AKCI, POČET ÚČASTNÍKŮ JE MAJITELEM LESA OMEZEN! 

Ubytování:  ze soboty na neděli v pokojích penzionu Poslední míle 
v případě zájmu využijte co nejdříve přihlašovacího formuláře, aby pořadatel mohl upřesnit 
předběžnou rezervaci – neobjednávejte si ubytování individuálně, ať předejdeme zmatkům 
členové CHT mají ubytování hrazené oddílem, ostatní dle ceníku penzionu 

Stravování:  běžná nabídka restaurace, v rámci urychlení servírování pravděpodobně snížený počet druhů 
hotových jídel 

Parkování:  v omezené míře u penzionu, na parkovišti u odbočky ze silnice 354, na konci této silnice před 
vjezdem do lesa… https://mapy.cz/s/30cYX  

Šatny:  ve vlastních vozech či společenském prostoru penzionu (především po závodě se pokuste tento 
prostor co nejméně zaneřádit) – ZÁKAZ VSTUPU DO PENZIONU V OBUVI S HŘEBY 

WC, mytí:  v penzionu, neznečišťujte okolí 

Prezence: od 10:00 do 11:00 

Start:  11:30, hromadný pro všechny kategorie (případně ve vlnách po 5 minutách) 

pro všechny kategorie do 500 m od centra 

Cíl:  v centru závodu 

Ražení:  SportIdent + „dotykové“ 
SI krabičky pravděpodobně na občerstvovacích stanicích a v cíli, na ostatních kontrolách 
se závodník dotkne lampionu a pokračuje v závodě (případně razí do karty, ty ale nebudou 
kontrolovány – soutěžíme fair play) 

Mapa:  Milovy 2017 (stav 2015 – 2017), 1:10 000, autorem Petr Mareček 

Pravděpodobné délky tratí: I. – „vysočinská klasika“ … 19,9 km 

II. – „udělat si žízeň“ … 11 km 

III. – „jsem žák/veterán“ … 7 km 

IV. – „chci se pouze zúčastnit“ … 4 km 

Startovné: členové CHT zdarma, přespolní 30,- Kč (platba na místě) 

Přihlášky:  prostřednictvím tabulky do pondělí 22. 10., výjimečně e-mailem na adresu honza.krejsa@email.cz 
po zveřejnění délek tratí lze samozřejmě kategorii změnit, z organizačních důvodů se však k běhu 
i ubytování hlaste co nejdříve 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1B9PMn-kiBSjoCP2ejMHtBgTim__WVF4FfIVxiFLWtgY/edit?usp=sharing 

Vyhlášení: cca v 15:00, věcné ceny obdrží nejméně 3 nejrychlejší v každé kategorii 

Po vyhlášení… …následuje volná zábava až do vyčerpání zbytků sil. 

Funkcionáři: ředitel a stavitel tratí – Honza Krejsa 

  další funkce (prezence, občerstvení) – hledají se dobrovolníci, kteří nemají zájem běžet… 

Informace:  733 164 668, honza.krejsa@email.cz 
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