
SUPERSPRINT - Kralupy nad Vltavou - 23.5.2015 

 

Závodí se ve 4 kategoriích:  

Žákyně - do ročníku 2001 včetně   Žáci - do ročníku 2001 včetně 

Ženy - ročník 2000 a starší    Muži - ročník 2000 a starší 

Kvalifikace: 

Kvalifikace se mohou zúčastnit závodníci bez omezení (tzn., že na závod se není nutné 

kvalifikovat a ani přihlásit předem), bude probíhat od 8.45 do ukončení startu. Závodník si 

před startem vyplní průkaz dle vzoru. Běhá se na louce za koupaliště - cca 150 metrů od centra 

závodů. 

Trať kvalifikace je v délce cca 200 metrů a jsou na ní rozmístěny následující kontroly - dřeviny 

(obrázky), turistické a topografické značky, KPČ - plnění testovým způsobem a kontrola 

orientace mapy - závodník má vlastní buzolu, rozhodčí výsledek nezapisuje do průkazu, chybná 

orientace se jen nahlásí a zapíše dodatečně. 

Měří se čas od startu do cíle a za chybné odpovědi v testových otázkách a při orientaci mapy 

je připočtena penalizace 15 vteřin. 

Finálový závod: 

Nejlepších 10 závodníků v každé kategorii postoupí do finálového závodu, který startuje cca 

20 - 30 minut po doběhu posledního závodníka z tratí Českého poháru. Start i cíl je na turistické 

základně, kde je centrum závodů. 

Žákyně a žáci - délka trati je cca 550 metrů, startuje se s hendikepy danými kvalifikací. Plní se 

zde kontroly překážková dráha (plížení a hod míčkem z 15 metrů), odhad vzdálenosti a 

uzlování - za „trestnou minutu“ je trestné kolo cca 80 metrů dlouhé. Při čekání na uvolnění 

stanoviště se zdržný čas neměří.  Pořadí je dáno doběhem do cíle. 

Ženy a muži - délka trati je cca 930 metrů, startuje se s hendikepy danými kvalifikací. Plní se 

zde kontroly překážková dráha (plížení a hod míčkem z 20 metrů), odhad vzdálenosti a 

uzlování - za „trestnou minutu“ je trestné kolo cca 80 metrů dlouhé. Při čekání na uvolnění 

stanoviště se zdržný čas neměří.  Pořadí je dáno doběhem do cíle. 

 

Vyhlášení proběhne zároveň s vyhlášením Českého poháru. 


