
Adamovský sprint 2023 – Pokyny k závodu
Datum: Neděle 12. března 2023

Shromaždišt ě: Hřiště a tělocvična ZŠ Adamov - Ronovská 49.2913N, 16.6617E

Parkování: Na hřiště se vejde asi 45 aut. Poté je možné parkovat podél cesty 
ke hřišti a podél lesní cesty ke hřbitovu. Parkování bude 
organizované pořadatelem. Pokud budete parkovat na hřišti, 
prosíme o příspěvek 30 Kč do kasičky na shromaždišti. Děkujeme.

Převlékání, WC: V tělocvičně základní školy. Vstup lávkou směrem od hřiště. 
Prosíme, nevstupovat v obuvi.

Vzdálenosti: Parkování - Centrum do 400 m.
Centrum - Start 150 m. Značeno modrobílými fáborky
Centrum - Cíl 0 m.

Způsob ražení: Krabičky jsou nastavené v kontaktním režimu . Všechny kategorie 
startují na startovací krabičku.
Pokud kontrola nebude fungovat, využijte náhradní ražení kleštěmi 
do mapy.

Vyčítání čipů: V cíli závodu si každý závodník vyčte svůj čip, i když závod 
nedokončí.

Popisy kontrol: V centru samoobslužný odběr a také na mapě.

Mapa: Ptačina, 1:4000, e=2,5 m, mapoval Petr Matula, stav: březen 2023, 
mapový klíč ISSprOM 2019-2, laserový tisk na voděodolný papír.

Terén: Velmi kopcovitý. Sídliště se zpevněným povrchem, přilehlý les až 
na výjimky bez podrostu. Doporučujeme boty s hrubou podrážkou, 
nikoliv s hřeby.

Parametry tratí: Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol

H 2820 140 25

D 2180 115 21
ZV 1680 95 18
HDD 1500 60 14

Trať s výjimkou HDD se často kříží. Kategorie H a D jednu kontrolu 
orazí dvakrát podobně jako na obrázku. Věnujte pozornost zákresu 
trati a pořadí kontrol!



Oblast pr ůchodná 
ve dvou úrovních:

Tratě s výjimkou HDD
vedou složitou oblastí s
dvěma úrovněmi. Možné
průchody jsou na obrázku
označené šipkami.
Červená představuje
průběh spodní úrovní,
fialová horní.

Zakázané prostory: Závod probíhá i po veřejných komunikacích a za normálního 
provozu! 
V mapě jsou fialovou šrafou 709 "nepřístupná oblast" vyznačená 
mimo jiné nepřehledná místa, kde může být překonávání silnice 
nebezpečné. Do těchto oblastí je zakázáno vstupovat. Oblasti 
nejsou v terénu označené. Dodržujte prosím fair play. Všechny tratě
kříží ulici Opletalovu, kterou je povoleno překonat v místě přechodu
pro chodce:
V závodní mapě je to označeno takto:

Jedná se o přehledné místo, přesto zde prosím dbejte zvýšené 
opatrnosti a upozorněte na to i své děti.
Prosíme nevstupujte na soukromé pozemky, do zahrad a záhonů. 
Tyto oblasti jsou v mapě vyznačené olivově zelenou barvou tj. 
symbolem 520 "oblast se zákazem vstupu". 
Symbol 411 "nepřekonatelná vegetace" se v mapě nepoužívá. Živé 
ploty (barva zelená 100%) je povoleno překonávat, ale 
nedoporučuje se.

Časový rozvrh: 13:15 - 13:45 Prezentace pro účely platby startovného, 
nahlášení změn, půjčení čipu a výjimečně i 
dohlášky.

14:00 Start 00. Kategorie HDD startuje v kdykoliv v 
rozmezí 14:00-15:30

16:00 Vyhlášení výsledků



Přihlašování po 
uplynutí termínu:

Mapy tiskneme podle počtu přihlášených a dohlášky přijímáme jen 
podle počtu volných map. 
Pokud jste naopak přihlášení, avšak rozhodnete se závodu 
nezúčastnit, dejte nám o tom prosím vědět. S vaší mapou může 
pak běžet někdo jiný.

Vyhlášení výsledk ů: Kategorie H a D první tři.
Kategorie ZV první tři podle pohlaví. Tedy dohromady žáci s 
veterány a žačky s veteránkami.
Kategorie HDD první tři bez ohledu na pohlaví a všichni závodníci 
kategorie HDD dostanou po absolvování závodu drobnou odměnu.
Při neúčasti na vyhlášení cena propadne ve prospěch dalších míst.

Občerstvení: Uzené cigáro, točené pivo a limo. Zajišťují členové spolku malé 
kopané Ajeto.

GDPR: Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 
osobních údajů v podobě přihlášky, startovní a výsledkové listiny. V 
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k 
informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na 
akci atd. zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
výslovně fotografovi. 

Kontakt, informace: Petr Matula, matula.p[zavináč]centrum.cz, tel.: 608 377 069

Poděkování: Děkujeme ZŠ Ronovská za poskytnutí zázemí pro závodníky a 
spolku malé kopané Ajeto za půjčení jejich základny.

Partnerem tohoto závodu je projekt Tipsport Sportuj s námi a město Adamov.


