
 Mapový trénink Babí hora 23.9.2021

Typ tréninku: Individuální závod s intervalovým startem a pevným pořadím 
kontrol.

Datum konání: Čtvrtek 23.9.2021 v době od 15:30 do 18:43.
Místo: Východní část Palkovických hůrek, turistický přístřešek poblíž 

Rekreačního střediska, je to místo startu/cíle, souřadnice: 
49.6407608N, 18.2713872E

Parkování: Parkoviště při výjezdu lesní silničky na louku u rekreačního 
střediska. Příjezdová silnička vede z Palkovic odbočkou u domu 
policie ČR doprava směrem na Rekreační středisko Palkovické 
hůrky. Silničkou pojedete asi 2,5 km. Souřadnice parkoviště: 
49.6386322N, 18.2755761E. V případě, že toto parkoviště bude 
plné, mám domluveno s paní provozní Rekreačního střediska 
Palkovické hůrky, že můžeme parkovat také na jejich 
vyasfaltovaném hřišti. To má souřadnice 49.6368508N, 
18.2741981E

Parkoviště-start/cíl: Trasa z parkoviště k přístřešku start/cíl je asi 400 m dlouhá, vede
dále po zmíněné silničce a je značena modrou turistickou značkou.
Trasa ze hřiště je dlouhá 550 m.

Přihlášky: Elektronicky na email vaclav.petr@volny.cz. V přihlášce uveďte 
své jméno, klubovou příslušnost a kategorii. 

Uzávěrka: Středa 12:00 hodin (v poledne!!!)
Startovné: Členové klubů MOV, BFM a SFM zdarma, ostatní platí 30,00 Kč.

Přihlášky po termínu pouze do naplnění kapacity mapových rezerv
a za poplatek 20,00 Kč pro všechny.

Prezentace: Od 15:00  do 17:00 v místě startu/cíle. Při prezentaci dostanete 
startovní průkaz. Mapu si vezmete v okamžiku startu.

Start 00: 15:30 hodin. Poslední start bude v 17:15 hod.
Vybavení kontrol: Tréninkové lampióny s kleštičkami.
Mapa: Babí hora, měřítko 1:10000, ekvidistance 5 m, stav 2017 a není 

aktualizován. Mapa nebude vodovzdorně upravena, 
MAPNÍKY S SEBOU!!!

Ražení: Do papírových průkazů kleštičkami.
Popisy kontrol: Piktogramy budou k vyzvednutí při prezentaci, popisy budou 

rovněž na mapách.
Tratě: trať  délka počet kontrol převýšení

A 6,4 km 20 385 m
B 4,5 km 15 280 m
C 2,9 km   9 175 m
Charakter tratí: prodloužená krátká.

Terén: Drsný , horský, svažitý. Les jehličnatý nebo listnatý s převahou 
buků. Průběžnost variabilní, místy čistý les, místy podrost nebo 
klacky a popadané stromy. 
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Převlékání: Venku, popř. ve vlastních autech.
Mytí: Nebude zajišťováno.
Občerstvení: V samoobslužném bufetu Rekreačního střediska Palkovické hůrky,

vzdáleném 620 m od místa startu/cíle a 350 m od parkoviště. 
Vchod do bufetu je ten poslední v budově a vedou k němu schody.

WC: Také v tom bufetu.
Výsledky: Konečné výsledky budou vyvěšeny na webových stránkách klubů 

MOV a BFM v co nejkratší době.
Upozornění č.1: Účastníci absolvují trénink na vlastní nebezpečí. Je nutné rovněž 

striktně dodržovat všechna aktuální opatření vydaná Vládou ČR v 
souvislosti s nákazou COVID 19.

Upozornění č.2: V Rekreačním středisku je škola v přírodě. Nemůžeme proto 
využít betonovou plochu přímo před budovou, ale musíme na 
hřiště. Také přístřešky např. k převlékání využít nelze. Nicméně do
bufetu a na WC, které je v něm, můžeme. V bufetu je dispozici 
základní sortiment nealkoholických nápojů, vařič, drobné 
občerstvení a podobně. Paní provozní slíbila, že na nás vedení 
školy v přírodě upozorní.

Upozornění č.3: 23.9. je západ slunce v 18:43 hodin!
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