
Pokyny 

 

VÁNOČNÍ DOUBLE 
DVOUKOLOVÝ ZÁVOD V RYCHLÝCH ORIENTAČNÍCH DISCIPLÍNÁCH 

Datum 26. 12. 2018 

Centrum Základní škola v Jenišovicích 

Shromaždiště v tělocvičně ZŠ 

Zákaz vstupu ve venkovní obuvi, přezouvejte se hned po vstupu do 

objektu, obuv ukládejte do botníků (ne před botníkem), popř. 

přímo ve vstupní místnosti mimo vyznačeného koridoru!!! 

Zařazení do soutěží Jarnězimní turnovská liga 2018/2019 

Bodování v rámci ligy Kategorie ligy - D/H12, D/H14-16, D, H 

V každé vypsané kategorii boduje vždy 10 nejlepších kluků a také holek 

(11-9-8-7-6-5-4-3-2-1 bodů), sčítá se výsledek čtyř nejlepších závodů. 

Nejlepší v každé kategorii budou vyhlášeni na halovém tréninku 14. 03. 

2019. 

Prezentace v 9:00 v den závodu 

Parkování na parkovištích v blízkém okolí školy 

Tratě Děti (do HD12), Dorost (HD14-16), Dospělí (od HD18), Open (bez 

bodování v lize), každá trať (kromě Open)bude pro účely vyhlášení a 

bodování rozdělena na holky a kluky 

Startovné mimo TUR a JEN - 20 CZK 

Systém ražení Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému 

SportIdent nebudou nastaveny do režimu bezdotykového ražení. 

Vyhlášení vítězů proběhne bezprostředně po druhém závodu, tedy asi v 12:30, výsledný 

čas je součtem časů z obou závodů 

ŠKOLNÍKOVA POMSTA 

Terén vícepatrový interiér základní školy a tělocvičny 

Mapa ZŠ Jenišovice, měřítko 1 : 600, stav zima 2018, mapový klíč neznámý 

Start 00 = 9:30, intervalový 

Popisy kontrol nejsou, kódy kontrol jsou na mapě u čísel kontrol (např. 1-31) 



Pokyny 

Kontroly pouze SI jednotky 

Časový limit 30 minut 

Zákaz používání jiné než čisté sálové obuvi!!! 

JENIŠOVICKÝ EXPRESS 

Terén centrum vesnice, park a areál školy 

Mapa Jenišovice-centrum, 1 : 5 000, ekv. 2m, stav zima 2018, ISSOM 2007 

Start 00 = cca 11:00, intervalový, vzdálenost do 20 m 

Popisy kontrol ve formě piktogramů na mapě 

Kontroly SI jednotka s lampionem (číslo kontroly je na SI) nebo pouze lampion 

(číslo na kleštích na lampionu, razí se pouze dotykem lampionu) 

Dodržujte fair-play! 

Časový limit 45 minut 

Zákaz používání obuvi s kovovými hřeby!!! 

Dodržujte zákazy vyplývající z mapového klíče ISSOM 2007!!! 

 


