
Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže 2020

LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH

Sprintové štafety – biatlonový areál Eduard
Čtvrtek 23. 1. 2020 





Biatlonový areál Eduard

7 km z Jáchymova

Parkování na příjezdové cestě k areálu 

200 – 400 m od centra (parkovací karty)

směr Abertamy



Centrum

• Příprava lyží – ve velké místnosti 

v budově od 6:00 (elektřina bude)

• Převlékání v budově vpravo

• WC – v budově + 2x Toi-Toi

• Mytí – není

• První pomoc – v cíli

• Rozjíždění na ploše



Startovní čísla

D16 1 – 28

H16 101 – 128

D14 201 – 228

H14 301 – 328

Výdej od 11:00 v centru

GPS

Výdej před startem



Systém štafet

Dvoučlenné štafety (D+H)

Každý člen jede dvakrát

Pořadí úseků – DHDH

Soupisky – teď, změny čtvrtek do 11:00

Start – může být prohozeno podle sněhových podmínek

DH16 - 12:00 DH14 – 12:45 



Mapa Malý Edík – 1:4 000
E = 5m, ISSkiOM 2019, leden 2020

velikost A4, autor Petr Mareček.

Sníh je pouze na stopách vyznačených v mapě 

zelenými značkami (č. 801 - 804 a 808)

Klasifikace stop
plná ... 96 %,

čárkovaná ... 2 %, tečkovaná ... 2 %



Předpokládané časy vítězů
20 – 25 minut za celou štafetu

Parametry tratí

Kategorie Délka Počet kontrol Převýšení

DH14 – 1. / 2. úsek 1,2 / 1,7 km 10/12 90/120

DH14 – 3. a 4. úsek 1,4 km 8 30

DH16 – 1. / 2. úsek 1,3 / 1,8 km 10/12 95/130

DH16 – 3. a 4. úsek 1,5 km 9 35



Na trati
Sněhu je málo a je zledovatělý – aktuálně prší

Stopy jsou místy úzké – ohleduplně

• vyhýbání vpravo

• pomalejší na vyzvání uvolní stopu rychlejším

Žádáme všechny přítomné o respektování zákazu vstupu 

do závodní oblasti.

Průjezd závodníků přes arénu je povolen.



Cíl    1. – 3. úsek
• bezkontaktní ražení při přejezdu cílové čáry

• záložní cílová krabička – kontaktní ražení

• předávka je až po průjezdu cílem

Cíl    4. úsek
• samostatný koridor

• cílová krabička kontaktně u cílového rozhodčího až po 

průjezdu cílem

• rozhodující je průjezd nohy přes cílovou čáru



Cíl
• uzávěrka 13:45

• odevzdávání map (výdej po vyhlášení)  

Ukázková předávka – 11:45



Vyhlášení výsledků

• Diplomové v 13:45 v centru. Vyhlašuje se 1. – 6. místo.

• Medailové při závěrečném ceremoniálu (1. – 3. místo)

Jury
Přemek Škoda, Mária Kovaříková, Zdeněk Blabla



Závěrečná porada (rozbory postupů)

Začátek ve čtvrtek mezi 20:00 a 21:00 v hotelu Běhounek 


