
 

BRUTUS EXTREME ORIENTEERING 
Kokořínsko 

 
 

Dvoudenní orientační závod dvojic s volným pořadím kontrol na turistické mapě 

Datum:  sobota 16.3.2013, neděle 17.3.2013 

Centrum:  Autokemp Kokořín – Kokořínský důl (Web: http://camp.kokorin.info/)  

Prezentace: pátek 15.3.2013, 18.00-23.00, 

sobota 16.3.2013, 7.00-9.30 

Kategorie: HH, DD, HD, TUR(příchozí) 

Charakteristika závodu: Jde o dvoudenní orientační závod dvoučlenných případně vícečlenných týmů v terénu 

zobrazeném na běžné turistické mapě, kterou dostane každý člen dvojice před startem. Do mapy si tým předem 

zakreslí podle vzoru kontroly, kterým jsou pak krátce před startem přiděleny bodové hodnoty (každý den jiné). 

V terénu jsou kontroly označeny lampiónem nebo jiným vhodným způsobem. Průchod kontrolou dvojice potvrdí 

ražením do papírového průkazu. Pořadí a výběr kontrol jsou záležitostí závodníků. Cílem každého týmu je 

dosáhnout ve stanoveném časovém limitu co nejvyššího počtu bodů. Překročení časového limitu je penalizováno. 

Rychlost a způsob pohybu mezi kontrolami je v kompetenci závodníků (běh, rychlá chůze, procházkové tempo), 

není dovoleno využívat dopravní prostředky (kolo, motocykl, auto, autobus, vlak, loď, atd.). Dvojice startuje, 

dobíhá a prochází kontrolami společně, po celou dobu závodu musí být oba členové na doslech. O pořadí rozhoduje 

počet bodů, v případě rovnosti čas. Výsledky z obou dnů se sčítají.  

Pravidla pro účast:  

 minimálně jeden člen týmu musí být starší než 15 let 

 dvojice musí absolvovat celý závod společně, při vzdání kteréhokoliv člena týmu se musí oba 

závodníci dostavit do cíle a závod ukončit 

 v kategorii TUR (příchozí) startují ti, kteří si chtějí závod vyzkoušet, tým musí být minimálně 

dvoučlenný (horní hranice členů týmu není omezena), vítězové kategorie se nevyhlašují, tým 

dostává pouze 2 mapy 

 závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí 

Prostor:  mezi obcemi Vysoká, Kanina, Mšeno, Nosálov, Nedvězí, Vidim 

Terén: převážně zalesněný, členitý, pískovcové skály a rokle, 250 m  - 500 m n.m.,  částečně chráněná 

území,  

Start: sobota 16.3.2013 10:00, hromadný, 

neděle 17.3.2013 8:00, hromadný. 

Časový limit: sobota: 6 hodin, neděle: 5 hodin 

Ubytování: Pořadatelé nezajišťují jednotné ubytování. Každý účastník si zajistí ubytování podle svých 

možností. Majitelé vyjmenovaných zařízení jsou informováni o akci a na tento víkend rezervují svou ubytovací 

kapacitu. Rezervace je domluvena do 4.3.2013. Při rezervaci uvádějte prosím název akce BRUTUS Orienteering 

2013. 

  



1. Autokemp Kokořín  - přímo v centru závodu, vytápěné chatky s povlečením, max. kapacita je 6 osob v chatce, 

cena za chatku a noc  je 600 Kč + elektřina za vytápění cca 200 Kč  

Kontakt: 

mail: camp@kokorin.info 

tel: 731 165 669 

2. Pension Malba a Milča - pensiony v těsné blízkosti centra, cena za ubytování 200,- Kč, 390,- Kč, 500,- Kč podle 

vybavení a kapacity pokoje 

Kontakt: 

mail: malba.kokorin.cz 

tel: 603 461 723 

Stravování: Restaurace v centru závodu bude otevřena od pátku do neděle a bude poskytovat nápoje a 

stravování. Na možnosti snídaní v této restauraci se informujte při objednávce ubytování. Další 

možnosti jsou v okolních restauracích. Po závodě bude připraveno pro závodníky občerstvení. 

Mapa:  mapa turistická, speciální výřez 1:40000, autor - Geodezie On Line 

v ceně startovného jsou 2 mapy pro tým (musí Vám vydržet na oba dny), použití jiných map není 

povoleno. Použití GPS je možné jen pro záznam trasy. 

Přihlášky: e-mailem na adresu: pavel.jahn@tiscali.cz nebo osobně pořadatelům. 

Vklad: 

Základní vklad 

do 5.3.2013 

Zvýšený vklad 

na prezentaci 

400,- Kč 500,- Kč 

 vklad je za dvojici, zašlete na účet 151527491/0600 u GE Money Bank, VS číslo telefonu uvedené 

v přihlášce.  

 v přihlášce uveďte jméno týmu, jména závodníků, telefon a kategorii (HH, DD, HD, TUR),  

 změna jména a kategorie při prezentaci v rámci týmu zdarma  

 startovné zahrnuje mimo jiné mapu, občerstvení po závodě a přístup do sprch. 

Doprava:  

Auto -  Z Prahy se vydáte na dálnici D8, z které odbočíte na Mělník, dále směrem na Mšeno, přičemž v 

osadě Lhotka  před železničním přejezdem odbočíte vlevo směr Kokořínský důl. Pojedete proti 

toku, minete odbočku u Grobiána, naproti rybníku odbočíte doprava do údolí kempu Kokořín, kde 

je centrum. Pořadatelská chatka č. 15 je u restaurace.  

Vlak -   Do Mělníka nebo do Mladé Boleslavi a pak  železniční tratí 076 Mělník-Mladá Boleslav, do 

zastávky Kanina. Ze zastávky Kanina po asfaltové silnici do obce Kanina, pokračovat po silnici do 

údolí k restauraci U Grobiána,  tam doprava do centra camp Kokořín. Celkem cca 5 km. 

Účast:  V závodě mohou startovat pouze členové ČAR (týká se pouze závodníků z ČR). Registrace v ČAR 

je možná bezplatně u prezentace. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

Pořádají: Pavel Jahn, Vláďa Hora, Magda Horová  

Informace: Vláďa Hora, hora@fsv.cvut.cz, 775160725  

Poznámka: Rozpis může být ještě upřesněn nebo doplněn. Další informace budou k dispozici v Pokynech 

vydaných krátce před závodem.  


