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BRUTUS EXTREME ORIENTEERING

Maloskalsko

POKYNY
Vítáme Vás v Železném Brodě. Máme pro Vás pár informací o průběhu závodu. Brutus Orienteering je specifický závod s poněkud 

specifickými pravidly lehce odlišný od běžného OB, tak si pokyny raději zkuste přečíst. Stejně tak věnujte pozornost aktuálním informacím, 

které dostanete v posledních pár minutách těsně před startem své kategorie. 

Organizace závodu

Centrum závodu je v sokolovně TJ SOKOL Železný Brod. Je to místo cíle, nedělního startu, ubytování i zázemí pro neubytované, v místě je 

i restaurace.

Ubytování: Ti  z Vás, kteří si objednali ubytování, budou ubytováni přímo v prostorách sokolovny. Na postelích budou ubytováni přednostně 

ti, kteří mají objednáno povlečení. Pokoje jsou po 6, spí se na patrových postelích. Protože zájem o ubytování byl značný, je k dispozici 

velká společenská místnost, kde je možnost spaní na zemi. Ti, kteří mají objednáno spaní bez povlečení, si mohou vybrat, zda chtějí do 

společné místnosti nebo na pokoj. Mimo ubytovací prostory máme k dispozici i ostatní veřejné prostory v sokolovně. Pro závodníky bydlící 

jinde nebo místní budou otevřeny šatny. Cestu k šatnám se budeme snažit srozumitelně vyznačit šipkami. Po doběhu budou otevřeny i další 

sprchy, které patří k tělocvičnám.  

Restaurace: Po domluvě s majitelem bude v pátek otevřena a bude možné si koupit jídlo. Zřejmě jen jedno a jaké, to netuším. V sobotu 

bude restaurace večer otevřena, ale bez stravy. Další stravovací možnosti jsou ve městě nebo přes ulici naproti je pizzerie a potraviny.  

V neděli bude v restauraci od 13:00 podávaná všem závodníkům polévka.  

Parkování: Parkovat bychom měli ve dvorním traktu sokolovny. Vjezd je průjezdem vlevo mezi sokolovnou a bytovým domem. Pokud 

budou vrata zavřená, dojděte za pořadateli, budeme mít klíče. To platí i pro závodníky ubytované mimo sokolovnu. Pokud vyčerpáme 

kapacitu, budete muset parkobvat v přilehlých ulicích. Žádáme Vás o ohleduplnost. 

Časový program: 
pátek

18:00 – 23:00 hodin prezentace

sobota

7:00 - 9:30 prezentace

9:40 informace před startem 

9:45 výdej průkazů na 1. etapu Brutus Orienteering,  přesun na dopravu na start  

cca 10:00 odjezd na místo startu

cca 10:30 HROMADNÝ START 1. etapy Brutus Orienteering

14:30 otevření cíle  

14:30 – cca 16:30 doběh 1. etapy Brutus Orienteering  

16.30 - 24.00  teplá sprcha, klid, večeře, osobní volno  

neděle  

6:30-7:40 budíček, snídaně, příprava na druhou etapu  

7:40 výdej průkazů na 2. etapu Brutus Orienteering  

7:55-8:00 informace před startem 

8:00 HROMADNÝ START 2. etapy Brutus Orienteering

11:30  otevření cíle  

12.00-13.00 doběh 2. etapy Brutus Orienteering  

14.00 zakončení závodů, vyhlášení vítězů, předání diplomů a drobných cen  
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Mapa a zákres kontrol
Při prezentaci dostanete speciální mapu Eurokart – Maloskalsko od Kopaniny po Kozákov 1:17500. V prostoru závodu je 30 kontrol 

označených čísly 11 až 40 a cíl. Na shromaždišti máte k dispozici několik map se vzorovým zákresem všech kontrol. Každý závodník si sám

do své mapy kontroly zakreslí a očísluje. Přijeďte tedy na prezentaci včas!! Po prezentaci budete vědět, kde jsou kontroly, ale nebudete 

vědět, kolik bodů za kterou kontrolu získáte.  

Průkazy a bodové hodnoty 
Před startem dostane každý tým jednu průkazku. Průkazka je již opatřena startovním číslem týmu a je tudíž nezaměnitelná. Na průkazce 

jsou mimo jiné políčka pro všechny kontroly a u čísla kontroly bodová hodnota kontroly. Bodová hodnota kontroly je 0 bodů až 9 bodů, v 

příslušném políčku je tedy předtištěna číslice 0-9. Průchod kontrolou se označí ražením do políčka s číslem kontroly. Nerazí se tedy po řadě 

od začátku!  

Pozor, body v sobotu jsou jiné než body v neděli. Pokud má kontrola 0 bodů, v terénu vůbec nemusí být (už není, ještě není, nebo tam nikdy 

nebyla a nebude…).

Vybavení
Povinné vybavení není předepsáno. Doporučené vybavení je závodní mapa, startovní průkaz, buzola, fungující mobil pro řešení nouzových 

situací, jídlo a pití na dobu závodu a případně drobný peníz na občerstvení.  

Start
Start je hromadný na zatím nespecifikovaném místě. Odjezd je společný podle kategorií.. 

sobota cca 10:30 sobotní etapa pro všechny týmy (výdej průkazů viz výše),  

neděle  8:00 nedělní etapa pro všechny týmy (výdej průkazů s body 7:40). 

Závodník může vystartovat z místa startu i později, časový limit ovšem běží od hromadného startu.  

Průběh závodu 
V závodě Brutus Orienteering závodí týmy. Tým musí být po celou dobu závodu na doslech. Při ražení kontroly musí být druhý závodník 

přítomen přímo u kontroly. Při závodě se nesmí používat auto, vlak, bus ani kolo.  

Kontroly
Na kontrole je lampion (malý nebo velký) a kleště k oražení kontroly do průkazu. Na některých frekventovaných místech je místo lampionu 

červenobílý fábor. U některých kontrol jsou na zemi rozsypány lístečky s číslem kontroly. V případě, že kontrolu někdo zcizí, je lísteček 

potvrzením dosažení kontroly.

Časové limity 
Časový limit je 6 hodin pro sobotní etapu a 5 hodin pro nedělní etapu.  

Občerstvení na trati 
Možné využít hustou síť restaurací po trati. Malé občerstvení bude výjimečně v sobotu na kontrole 24 

Hodnocení závodu
Cílem závodu je v časovém limitu nasbírat co nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas. Za překročení časového limitu (v sobotu 

6 hodin po startu, v neděli 13:00) jsou týmu nebo závodníkovi odečteny 2 trestné body za každou započatou minutu po limitu. Pokud

počet trestných bodů překročí počet bodů získaných na kontrolách, je týmu za danou etapu započteno 0 bodů a vzájemné pořadí se stanoví 

podle času.  

Terénní překážky 
Prostor závodu je protkán řadou malých i poměrně frekventovaných silnic a místních komunikací. Při pohybu po nich a okolo nich dbejte 

maximální opatrnosti

Pod trestem doživotní Brutus diskvalifikace je zakázán přesun po silnici číslo 10 v úseku Turnov-Držkov a po železniční trati 030. 

Diskvalifikace platí i v případě, že to náhodou přežijete. 

Seznam mostů přes Jizeru proti proudu: Dolánky, lávka na žel. mostě v Rakousech, 2x most cyklostezky v Křížkách, mosty v Malé Skále, 

most v Líšném, mosty v Železném Brodě a lávka na žel. mostě na Spálově.  

Prostor závodu má horský charakter, berte převýšení v úvahu při plánování trasy. 

Cíl
Cíl závodu je přímo před ubytovnou TJ Sokol. Čas se započte v okamžiku, kdy ke stolku časoměřičů dorazí poslední člen týmu. Závod pro 

tým končí odevzdáním průkazky. Cíl bude otevřen až v hodinu uvedenou v časovém rozpisu. Před otevřením cíle není zajištěna přítomnost 

pořadatelů. Závodníci, kteří se vrátí dříve, odevzdají průkaz po otevření cíle. Uzávěrka cíle je hodinu po ukončení časového limitu. 



Železný brod 15.3 - 16.3.2014

Závodníkům, kteří nestihnou ani uzávěrku cíle, bude započteno 0 bodů a čas limit + 1 hod. Po doběhu je připraven v sobotu i v neděli teplý 

čaj. V neděli bude pro týmy které absolvují celou trať připraveno pečivo a teplá polévka v restauraci  

Bezpečnost a odpovědnost 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za případné škody způsobené závodníkovi ani za 

případné škody způsobené závodníkem. V případně ukončení závodu, nebo pokud se nestiháte vrátit do uzávěrky cíle, dejte zprávu na 

mobil +420 737 241 014 (Jahn).  Většinou bude třeba vylézt z rokle někam nahoru, kde bude signál 

Poděkování 
Pořadatelé tímto děkují: 

autorům mapy za poskytnuté mapy, 

firmě HSH SPORT s.r.o. za podporu při přípravě závodu a sponzorský příspěvek, 

firmě Adexpres.

TJ Sokol Železný Brod (http://www.sokol-zb.cz/) za zajištění ubytování a stravování. 


