
 

2. závod Českého poháru - Bohumín 
 

Start  2 000 m od školy – 30 minut, závodníci jdou ke startu po chodníku. 

Za mostem u domova důchodců přejdou disciplinovaně cestu směrem kolem 

stružky.  
Prostor není zastřešen!! 
 

                       Žactvo 
Žactvo – modrá a bílá trať, 2 850 / 3200 m, trať vede po lesních a polních cestách. 

Označení stanovišť dle barvy tratě.  
 
D Hned krátce po startu se běží po pěšině cca 60 m k dřevinám (modrá trať) 

nejdříve pro modrou trať: 6 živých dřevin, jejich trať pokračuje dále přímým směrem. 

Bílá trať po asi 200 m odbočí na poloostrov vlevo, kde následují znalosti pro jejich 
kategorii – 6 živých dřevin.  
 

Pěšinou pokračují na poloostrově ke kontrole vzdálenost. 
 

V  Kontrola je samoobslužná, závodníci si sami zapisují odhadnutou vzdálenost 

do předepsaného místa startovního průkazu. Závodníci odhadnou vzdušnou 
vzdálenost k terči o rozměrech 60x60 cm. Polohu terče si sami určí dle příslušného 

azimutu pro svoji kategorii, který je napsán u místa odhadu. 
 
. Poloostrov opouští pěšinou, která vede místy kolem vody a spojuje se s červenou tratí, 

Bílá a červená trať společně přechází přes pískové dumy ke společnému stromu, 
kde pro ně začíná kontrola Azimutových úseků 

 
AÚ  pro bílou trať -  je společný pro všechny kategorie mladšího a staršího žactva. 

 

Po azimutovém úseku se napojí bílá trať k modré a později se připojí červená. Všechny 
tratě pokračují přes otevřený prostor k cestě a doleva.   

 
TT Cestou je kontrola TT, nejdříve opět pro modrou trať, následují znalosti  pro bílou trať. 

Trasa dále pokračuje po cestě ke kontrole LL 

 
LL Jsou připravené 4-5 lanových lávek, 

 kontrola je společná pro všechny kategorie 
 

Všechny kategorie odbočí doleva – cesta lesem, která končí před odbočkou na poloostrov  

 žákovské kategorie běží doprava přes cestu dolů na louku, kde se nachází    
     kontrola PD 

 Dorostu a dospělým pokračuje trať vlevo pěšinou, přes schody k vodě a vede 
kolem kopce ke kontrole KPČ 

 
PD Překážková dráha: 

 Plížení – připravené 4 dráhy 

 50 m od plížení je umístěn míček: 
 jsou připraveny čtyři kruhy 

 závodníci si míčky odebírají sami z připraveného kbelíku u označení 
kontrolního stanoviště 

 každý závodník si samostatně určuje, ze které odhodové čáry hází 
 kontrola je společná pro všechny kategorie 

 



 

Na konci louky plní všichni závodníci kontrolu:  
 
U  Po přiběhnutí na kontrolní stanoviště odevzdají závodníci rozhodčímu startovní 

průkaz. Každý závodník váže jeden uzel z předem vylosovaných pro danou kategorii. 

Uzle jsou vypsány u místa vázání. Vzájemná pomoc není přípustná a hodnotí se jako 
neuvázání uzlu. Po ukončení vázání předepsaného uzlu vyzve závodník rozhodčího 
ke kontrole (je možné pouze jedno předložení, dodatečná oprava není přípustná). 

Po uvázání (ať správném či chybném) závodníci uzel rozváží.  
 

Kontroly U, PD pro žákovské kategorie jsou umístěny na louce. 
 

Trasa dále nepokračuje přes stružku, ale obtížnějším terénem 

vpravo podél stružky k lávce. 
 

 
KPČ cestou k lávce je kontrola KPČ, nejdříve opět pro modrou trať, následují znalosti pro 

bílou trať. Trasa dále pokračuje k lávce. 
 

Om Před lávkou má modrá a bílá trať orientaci mapy. 

 
Cíl  Po překonání lávky, odbočí závodníci doprava, kde po 65 m je cíl. 

V cíli závodník odevzdá jen průkaz, číslo pak odevzdá ve škole výměnou 
za občerstvení: oplatek, nápoj. 
Polévka se vydává v restauraci U studny. Cílový prostor je shodný pro všechny 

žákovské i dospělé kategorie, od cíle do školy je cca 1 000 m. Nutno věnovat 
zvýšenou pozornost provozu na silnici. 

 
 

Dospělí 
Červená trať, 5300 m 

Start je společný se žactvem,  

 
D  D + D běží společně trať se žáky po pěšinách, s bílou tratí pak po 200 m odbočí 

na poloostrov vlevo, kde následují znalosti pro jejich kategorii – 6 živých dřevin. 
Po splnění kontroly trať odbočí pěšinou doprava směrem k vodě, kde se připojí zleva 
bílá trať. Bílá a červená trať společně přechází přes pískové duny ke společnému 

stromu, kde pro ně začíná kontrola Azimutových úseků 

 
AÚ pro červenou trať je společný pro všechny dorostence a dospělé. 

 
Po azimutovém úseku se napojí červená trať k modré a bílé. Všechny tratě pokračují přes 

otevřený prostor k cestě a doleva.  Po cca 600 m je společná kontrola LL. 
 

LL Jsou připravené 4-5 lanových lávek, 

 kontrola je společná pro všechny kategorie 

 
Všechny kategorie odbočí doleva – cesta lesem, která končí před odbočkou na poloostrov 
(přibližně po 300 m). 

 Dorostu a dospělým pokračuje trať vlevo pěšinou, přes schody k vodě a vede 
kolem kopce ke kontrole KPČ 

Červená trať opouští poloostrov a vybíhá na cestu, která se nachází na valu a vede 
směrem k dálničnímu mostu ke kontrole Om (asi 700 m). Závodníci dodržují značení a běží 
pouze po této cestě.  



 

 
Om Po splnění kontroly seběhnou ke stanovišti V  

 
 

 V. Kontrola je samoobslužná, závodníci si sami zapisují odhadnutou vzdálenost 

do předepsaného místa startovního průkazu. Závodníci odhadnou vzdušnou 
vzdálenost k terči o rozměrech 60x60 cm. Polohu terče si sami určí dle příslušného 

azimutu pro svoji kategorii, který je napsán u místa odhadu. 
 

Od této kontroly se vracejí po louce, kde v úseku stromů kolem Odry se nachází  TT 
 
TT kontrola turistických a topografických značek dle pravidel. 

 

Závodníci pokračují kolem Odry k další kontrole: 

 
PD Překážková dráha: 

 Plížení – připravené 4 dráhy 

 50 m od plížení je umístěn míček: 
 jsou připraveny čtyři kruhy 

 závodníci si míčky odebírají sami z připraveného kbelíku u označení 
kontrolního stanoviště 

 každý závodník si samostatně určuje, ze které odhodové čáry hází 
 kontrola je společná pro všechny kategorie 

 

U překážkové dráhy se spojují trasy všech kategorií. Na konci louky plní všichni 
závodníci kontrolu: 

 
U  Každý závodník uváže, ukáže rozhodčímu a po jeho kontrole rozváže uzel, materiál 

bude připraven dle rozpisu. Kontrola je společná pro všechny kategorie. 

 
Kontroly V, TT, PD a U pro dorostenecké a dospělé kategorie jsou umístěny na louce. 

 

Trasa dále nepokračuje přes stružku, ale obtížnějším terénem 
vpravo podél stružky k lávce. 

 
Cíl Po celém úseku kolem stružky překonají lávku, odbočí doprava, kde po 65 m je cíl. 

V cíli závodník odevzdá jen průkaz, číslo pak odevzdá ve škole výměnou 
za občerstvení: oplatek, nápoj. 

 
Polévka se vydává v restauraci U studny. Cílový prostor je shodný pro všechny žákovské i 
dospělé kategorie, od cíle do školy je cca 1 000 m. Nutno věnovat zvýšenou pozornost 

provozu na silnici. 


