
PZP závěrečné 9. kolo – Gočárova Sahara u Lázní Bohdaneč – 

middle/zkrácená klasika – pokyny k závodu 

Datum a start závodu: neděle 12. března, 00 – 13:30 hodin 

Druh závodu: middle/zkrácená klasika s pevným pořadím kontrol 

Pořadatelé: Jiří Belej, Jan Václavek 

Centrum závodu, start i cíl:  Louka v blízkosti Tillerova sedátka v západním 

okraji mapy Gočárova Sahara – GPS souřadnice 50.071644, 15.692930 

Start i cíl závodu jsou přímo v prostoru centra závodu. 

Parkování: Pořadateli není organizováno, v místě startu a cíle je místo 

maximálně na 5 aut na místní komunikaci vedoucí z hlavní silnice Rybitví-

Lázně Bohdaneč. Parkujte prosím na parkovišti po pravé straně na vjezdu do LB 

nebo na sídlišti Na Lužci - respektujte dopravní předpisy nebo přijeďte na kole 

po cyklostezce od Globusu a od Živanic. 

Prezentace: není – vše předem přes IS LPU, event. dohlášky opozdilců ve 

formátu jméno-kategorie na mail belejka@seznam.cz 

Prostor závodu a terén: les a přilehlé louky na mapě Gočárova Sahara 

východně od Tillerova sedátka 

Terén: les je prorostlý těžko průběžným a nenáviděným trnitým podrostem, 

ostružina, kam se podíváš, pokud používáte prorážečky, mohou se v tomto 

terénu hodit   

Prosíme rodiče menších dětí startujících v dětské kategorii o poučení svých 

ratolestí o přísném zákazu vstupu závodníků na silnici! Dětská kategorie je 

bez fáborků, ale trasa vede po jasných liniích-cesty nebo obíhání kolem 

oplocenek, byť azimut vede terénem. Tedy při dobré úvaze lze jednoduše 

obíhat. 

Mapa: Gočárova Sahara, měřítko 1: 7 500, ekvidistance 2 m, mapový klíč 

ISSprOM, stav únor 2020,  mapovali Jan Kaplan, Jan Věříš   

Popisy kontrol: k dispozici předem na webu závodu, na mapě ani startu 

nebudou, ale stejné kontroly nejsou blízko sebe, tedy identifikace je 

jednoduchá podle mapy, kontroly jsou bez kódů 

Start: 00 – 13:30, dle startovní listiny, případné vaše požadavky na start 

zasílejte na adresu jan.vaclavek@email.cz do pátku 10. 3., kdy bude večer 

zveřejněna startovní listina 

Sytém ražení: kleštěmi do papírové průkazky, abyste alespoň jednou za rok 

zavzpomínali na prehistorické období minulého století 
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Spoléháme na fair play všech účastníků závodu (mapy se v cíli 

neodevzdávají, kontroly se razí ve správném pořadí, respektují se zakázané 

prostory) 

Kategorie a orientační délky tratí: 

H – 6 km – 22K, D – 4,2 km – 19K, Děti – 2,1km – 12K. Převýšení všech 

tratí je zanedbatelné. 

Zakázané prostory: 

Frekventovaná silnice Pardubice – Lázně Bohdaneč. 

Soukromé pozemky - olivově zelená, symbol 520 

Výsledky závodu: IS LPU 

Důležitá organizační opatření: 

Zdravotní služba není zajištěna. Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí! 

 
Na vaši účast se těší pořadatelé! 

 

 

 

 

 


