
 

3. závod ČP - 23.5.2015 - Kralupy nad Vltavou 

Popis trati - bílá / mladší a starší žactvo 

Trať je značena bílými fáborky, všechny kontroly a pokyny jsou na bílém podkladě. 

Start a již se běží cestou k borovicovému remízku, zde doprava a je tu K1 - KPČ - závodník určí 12 obrázků a 

pokračuje dále po bílém fáborku až na další kontrolu K2 - Uzlování - zde každý dle rozpisu kategorií uváže 

předepsaný uzel a po ukončení vázání vyzve rozhodčího k jeho kontrole, po kontrole rozhodčím jej rozváže. Po 

splnění kontroly pokračuje dál krajem louky na K3 - Orientace azimutové úseky, azimutové úseky jsou dva 

společné pro všechny kategorie a koncové body jsou osazeny razícími kleštěmi. Následuje K4 - Orientace 

mapy - pomocí vlastní buzoly závodník zorientuje mapu a po ukončení orientace mapy vyzve rozhodčího ke 

kontrole. Dále pokračuje po bílém fáborku, po chvíli vbíhá do parkových úprav, kde ho v lesíku čeká K5 - Lanová 

lávka. Po překonání lávky závodník pokračuje dál až ke K6 - Odhad vzdálenosti - závodník si dle rozpisu určí 

svůj odhadový terč a svůj odhad zapíše do průkazu do patřičné kolonky - rozhodčí jen dohlíží na činnost 

závodníků. Fáborek závodníka zavede na polní cestu, která vede ke statku Strachov, přebíhá místní 

komunikaci (přeběh je hlídán - možnost průjezdu aut). Trasa se dále mírně svažuje po panelové cestě a na 

konci odbočuje do lesíka. Zde po chvíli čeká kontrola K7 - Dřeviny - závodník určí šest dřevin a dále pokračuje 

cestou mezi loukou a lesíkem na K8 - TT značky - určí 15 značek a pokračuje stále po fáborku až na turistickou 

základnu, kde je K9 - Překážková dráha - závodník nejdříve absolvuje část plížení a následně hod míčkem - 

závodník si sám odebírá míčky z košíku u označení kontroly a každý hází 3 míčky ze vzdálenosti 15 metrů. Po 

absolvování kontroly je tu krátký doběh a Cíl. 

 

Délka trati 3.520 metrů   -  bez převýšení 

Seznam kontrol  K1 KPČ 

    K2 Uzlování 

    K3 Orientace - azimutové úseky 

    K4 Orientace mapy 

    K5 Lanová lávka 

    K6  Odhad vzdálenosti     

    K7 Dřeviny 

    K8 TT značky 

    K9 Překážková dráha 

     

Na start se od turistické základny, kde je centrum závodu (cíl, výsledky, vyhlášení), dostanete přejitím silnice 

do areálu bývalé vodárny přímo proti vratům základny. 


