
Pokyny 

RUMCAJSOVY MÍLE 

Mužský, 5. - 7. 8. 2016 

Program: 

Pátek 5. 8. – krátká trať, start 00 = 15:00 
Sobota 6. 8. – krátká trať, start 00 = 9:30 
Sobota 6. 8. – lesní sprint, start 00 = 15:00 
Neděle 7. 8. – krátká trať, start 00 = 9:30 

Upozornění: 

Milí závodníci, s ohledem na letní počasí a zkušenosti z minulých závodů 
Vás prosíme a upozorňujeme: 

 šetřete vodou 

 nerozdělávejte ohně 

 pokud máte alergii na hmyz, dostatečně se vybavte léky, na shromaždišti 
i v lese je plno vos (sršně jsme nepotkali, ale možná se objeví také) 

 v centru jezděte auty pomalu a opatrně 

 třiďte odpad (žluté pytle – plasty,  černé/modré pytle – ostatní) 

 závody se konají v CHKO Český ráj, platí přísný zákaz použití bot s hřeby! 

 v E2 a E4 se jde na start kus po silnici III. třídy, ta se pak při E4 přebíhá, 
dejte pozor, přeběh není hlídaný 

 při parkování jinde než na pořadatelem určeném místě hrozí odtažení 

 závodníci startují na vlastní nebezpečí 

Pořádající subjekt: Sportcentrum Jičín (SJC) 

Centrum závodu: 
Louka mezi obcemi Branžež a Mužský, u osady Zápudov (50°30'50.767"N, 

15°2'55.300"E, http://www.mapy.cz/s/kf3x ), příjezd od obcí Boseň/Dneboh 

Prezentace: V pátek 5. 8. 2016 od 13:00 v centru závodu a vždy 1 hodinu před startem E2-E4 

Parkování: 

Pro ubytované v kempu – v centru, parkovné 50,- na celý pobyt. 
 
Pro přijíždějící na jednotlivé etapy – na louce 1200 m od centra, u silnice na 
Mužský. Parkovné zdarma. 
 

Příjezd do centra je po úzké cestě, bude řízeno pořadatelem. Prosíme ubytované 
v kempu, aby odjížděli jen v nutných případech – kvůli prašnému průjezdu 
shromaždištěm a úzké příjezdové cestě. 

Vzdálenosti: 
denní parkoviště – centrum: 1200 m 
kemp – centrum: 0 m 

  E1 E2 E3 E4 

  start cíl start cíl start cíl start cíl 

z centra 600 m 0 m 1000 m 1200 m 1000 m 600 m 1500 m 0 m 

z parkoviště 1800 m 1200 m 300 m 0 m 900 m 1800 m 100 m 1200 m 
 

Mapy: 
 

 
E1: Obětní kámen 1 : 7 500, ekv. 5m (ISOM 2000) 
E2: Kavčina  1 : 7 500, ekv. 5m (ISOM 2000) 
E3: Na Skalách  1 : 5 000, ekv. 5m (ISOM 2000) 
E4: Skalka  1 : 7 500, ekv. 5m (ISOM 2000) 
 
Mapoval Ondřej Prášil. Stav červen 2016. Rozměr A4. Mapy budou vodovzdorně 
upraveny s výjimkou kategorií T, P, HDR. 
 

Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, 
hnědý křížek – plošinka, černý křížek – jiný umělý objekt. 

http://www.mapy.cz/s/kf3x


Terén: 
Pro všechny etapy kopcovitý, většinou dobře průběžný. V celém prostoru řada 
pískovcových útvarů od malých kamenů po velké skály. 

Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory, kromě cest na start, z cíle a z parkoviště. 

Popisy kontrol: 
V centru závodu (kategorie T, P, HDR pouze na mapě). 
Barva papíru: E1 bílá, E2 žlutá, E3 modrá, E4 zelená. 

Ražení: 
Elektronické – SportIdent; v případě selhání SI jednotky se razí do pole R na mapě. 
Půjčení čipu: 40,- Kč/etapa (HDR a P: 20,-Kč/etapa) 

Start: 

Časy 00 a vzdálenosti viz výše. Startovní čas pro závodníky v kategoriích T, P a 
HDR je libovolný do času 120. Závodníci těchto kategorií startují oražením 
startovací jednotky. 
 

Na startu není WC. Závody probíhají v CHKO, prosíme, použijte WC v centru. 

Cíl: 
Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si bezprostředně po 
doběhu vyčíst čip v centru (i pokud nedokončí závod). 
Mapy se neodevzdávají – dodržujte Fair-play a neukazujte mapy ostatním. 

Časový limit: 
E1, E2 a E4: 80 minut, E3: 50 minut. V případě překročení časového limitu 
nebudete diskvalifikováni, ale hrozí, že už budou sebrány kontroly (a to pak 
diskvalifikováni budete...). 

Občerstvení: 

V cíli etap: voda a iontové nápoje od firmy www.iontovenapoje.sk 
V centru závodu stánkový prodej: SJC stánek (koláče, těstovinový salát, kafe, čaj 
a další), pivo Svijany, Kofola a párky v rohlíku, hotová jídla a polévky od Hóny, 
kafíčko od Maza, gril. maso, klobásy, utopenci od Kály. Viz web závodu. 

WC: Mobilní toalety v centru. 

Mytí: 
V centru – bazén, ze kterého si můžete nabrat vodu do lavorů, platí přísný zákaz 
vstupu do bazénu. Ke koupání např. Komárovský rybník (Branžež), pěšky 2 km. 

Zdravotní služba: V centru základní ošetření. 

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru; konečné oficiální výsledky 
na www stránkách http://oris.orientacnisporty.cz 

Vyhlášení výsledků: 

V neděli po skončení poslední etapy, cca v 13:00 hod. – bude upřesněno 
rozhlasem; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě ve všech kategoriích kromě 
T, P a HDR. Děti v HDR dostanou v cíli E4 drobnost. Celkové pořadí je dáno 
součtem časů ve všech etapách. 

Ubytování: 

V kempu v centru závodů. Každý ubytovaný dostane pásek na zápěstí (v obálce na 
prezentaci). Večer bude kontrolováno. Ubytování je možné dohlásit i na místě 
(150 Kč/os. za celý pobyt, děti do 6 let zdarma). 
Kemp bude otevřen od pátku 12 hodin do neděle. 

Protesty: 
Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel 
OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na sjc@post.cz. 

Jury: Jiří „Taďas“ Novák (NPA), Tomáš „Udr“ Udržal (LPU), Ctibor „Borek“ Sysel (PGP) 

Školka: 
Bude, do školky „odkládejte“ děti pouze na nezbytně nutnou dobu a vybavte je 
dostatečným množstvím pití a jídla. 

Funkcionáři: 

ředitel závodu 
hlavní rozhodčí 
 
stavitelé tratí 
E1 
E2 
E3 
E4 

Petr „Pidis“ Špicar 
E1, E4: Jan „Mrazák“ Mrázek  
E2, E3: Ondřej „Kazdič“ Kazda 
 

Zdeněk „Kotě“ Koťátko 
Petr „Zhaly“ Žaloudek 
Jiří „Ještěr“ Kazda 
Myro „Lorenz“ Kovář 

 

http://www.iontovenapoje.sk/
http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:sjc@post.cz


 

 

 


