
PROPOZICE 
 

AŠSKÝ ŠTÍT, 49 .ro čník  a APRÍLOVÝ ZÁVOD  
7. a 8. závod  OŽ západočeské oblasti 

ŠKOLNÍ SPRINTÍK, 2.ročník 
 
Datum: 21.4.-22.4.2012 
Pořadatel: KČT Aš, oddíl OB 
Tech.provedení: KČT Aš, oddíl OB 
Předpis: soutěží se dle Pravidel pro závody v OB, soutěžního řádu a prováděcími předpisy ZČO. 

Školní sprintík používá vlastní mapový klíč, který je na mapě  
Centrum závodů:   

SO-„signálka“ nad Lipenským lomem 
-v Hazlově odbočit na Libou, po cca 1,5 km 
rovně na Polnou, zbytek cesty (2,5km) bude 
vyznačen (GPS: 50°10'15.432"N, 
12°14'3.691"E) 
 

NE-„signálka“ u Nového Žďáru 
při výjezdu z lesa před Aší na kruhovém 
objezdu poslední, třetí výjezd. Zbytek cesty 
bude vyznačen, asi 1km (GPS 
50°11'14.823"N, 12°12'34.311"E). 
 

Kategorie: HDR,H,D10L (linie, značená fáborky) HD,10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, H65. Pořadatel 
si vyhrazuje právo kategorie sloučit, pokud bude počet startujících velmi malý 

Přihlášky: do 15.dubna přes přihláškový systém  OB Haná , výjimečně na e-mail        
kct.ob@seznam.cz  v povinném formátu ČSOS 

Vklady:
                                                    
HDR, linie 
žactvo,kat.65 
ostatní 
 

sobota                   0,- Kč                        
0,-Kč 
40,- Kč                       
60,-Kč 
 

neděle 
0,-Kč  
40,-Kč                               
60,-Kč 
 

      splatné při prezentaci 
 
 sobota sobota sprint neděle 
Prezentace: v centru závodu   10.°°-11.°°hod. 10.00-11.00hod  8.°°-9.°°hod. 
Start:  12.°° hod. 18.30hod. 10.°° hod 
Vzdálenosti: start i cíl do 300m v místě do 100m   
Mapa: KOZINA, 1:15 000, E=5m, stav leden 2009  
Terén: klasický podhorský s velkou sítí  komunikací a částečně podmáčený 
Systém ražení: elektronický systém Sportident, číslo nebo zapůjčení (20,-Kč/den) uvést v přihlášce 
Doprava : vlastní, parkujte dle pokynů pořadatelů 
Ubytování: zajištěno v tělocvičně ze soboty na neděli, požadavek uvést v přihlášce. Cena 60,-Kč/osobu, 

zaplatit spolu se startovným. Plavecký bazén je otevřen do 18°° hod a je nutná čepice na plavání 
Putovní cena: „Ašský štít“ – boduje prvních šest závodníků v kat.HD 10-21, vítěz má před druhým o dva 

body více; při menším počtu startujících se body úměrně snižují. 
Protesty: písemně s vkladem 200,-Kč do rukou hlavního rozhodčího 
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. V centru sobotního i nedělního závodu není 

možnost úkrytu. 
                    
Pořadatelé: ředitel, tajemník Jindřich Kovář 

 hl.rozhodčí Vladimír Kovář            
 stavitel tratí Karel Pilař 
 

 
Aš,15.03.2012         KČT Aš 
 
 



 PROPOZICE PRO ŠKOLNÍ SPRINTÍK 
 
Pořadatel: 3. ZŠ a MŠ Aš, Okružní 57 
Technické provedení: Klub českých turistů Aš, oddíl OB 
Klasifikace závodu: -veřejný a náborový závod 
Shromaždiště: Budova 3.ZŠ a MŠ Okružní, Ulice Okružní 15780/57, Aš (GPS 50°13'15.913"N, 

12°10'45.542"E) 
Prezentace: na shromaždišti Ašského štítu nebo na vyznačeném místě 3.ZŠ Aš od 16:30-17:30 
Vzdálenosti: vše v místě 
Kategorie: HD <10, 16, 16+. Pořadatel si vyhrazuje právo kategorie sloučit, pokud bude počet 

startujících velmi malý 

Přihlášky: do 15.dubna přes přihláškový systém  OB Haná , výjimečně na e-mail        
kct.ob@seznam.cz  v povinném formátu ČSOS 

Vklady: HD <10 0,- Kč 
HD16 10,-Kč 
HD16+ 20,-Kč 
splatné při prezentaci 

Start 00: 18.°°hod. 
Mapa: Gymnáska, přibližně 1 : 100, E – 20cm, stav duben 2012- mapy nebudou vodovzdorně upraveny a 

mapový klíč bude vyvěšen na sobotním shromaždišti. 
Terén: klasický školní, s hustou sítí lavic ve třídách, u umyvadel občas  mokro, jinak je povrch suchý a 

tvrdý (lino, kámen, dlažba), jen v květináčích je klasická hlína. Občerstvení zajištěno, jen pokud 
se závodníkům podaří najít zapomenutou svačinu. 

Systém ražení: mechanický, kleštičkami do papírových průkazek  
První pomoc: v cíli pouze drobná poranění, nejbližší česká nemocnice je v Chebu, všichni závodníci 

startují na vlastní nebezpečí 
Upozornění: Zákaz běhu v orientkách a podobné obuvi! Obuv by měla být čistá! Všichni závodníci 

startují na vlastní nebezpečí, nebezpečí uklouznutí. Kozy, koně a jiný tělocvičný dobytek 
mohou při překonávání způsobit úraz. V prostoru závodu se volně pohybuje školník, pokud 
přistihne závodníka ve špinavých botách, kouše a ubližuje lopatkou se smetákem! 

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti, konečné výsledky budou rozeslány jednotlivým 
oddílům elektronickou poštou 

Pořadatelé: ředitel - Tomáš REDLICH 
Tajemník, hl.rozhodčí - Jindřich KOVÁŘ  

stavitel tratí – Tomáš REDLICH 
 


