
KVADRIATLON 2011 - POKYNY 
 
 
Termín:   Sobota 14.května 2011 
 
Místo:   Sázava (okr.Benešov), kemp Pod vrbou  
 
Prezentace: 8:00 – 9:00 v centru závodu 
 

 
 
Příjezd:   autem / na kole - viz mapa 
  vlakem - Praha hl.n. 7:20  - Čerčany - Sázava (Černé Budy) 8:55 
 
Parkování:   cca 200m od centra závodu; plocha „za Chechtákem“  
   POZOR – nenechávejte v autě žádné cenné věci. Může se zde krást! 
 

 
 
Úschova kol:  Před závodem a během závodu budou kola uložená v depu hlídána 

pořadateli 
Po závodě již kola hlídána nebudou !  

 
Úschova věcí: Věci na převlečení si můžete nechat buď v depu na kola anebo v boudě na 

zámek v centru (bude označeno) 
  
WC a mytí:  Luxusní záchody a teplé sprchy (na žetony) 
 
Občerstvení: Kiosek v centru závodu: 
 

• Točené pivo, točená kofola (případně čaj, grog, svařák,…) 
• Maso a klobásy na grilu, párky v rohlíku 

 
Ubytování: Z pátku na sobotu i ze soboty na neděli je možné spát přímo v kempu 
 Cena 40 kč/osoba/noc 



Časový plán: 
 
8:00 prezentace (konec je v 9:00 !!) 

9:00 výklad tratí, uložení věcí a kol do depa 

9:40  hromadný odchod na vlak 

14:00 předpokládaný doběh prvních závodníků 

16:00  slavnostní vyhlášení  

a pak už jen pivo, chlapi, řev … 
 
 

 
 
 
 
Fotky z centra závodů – Kemp Pod vrbou  
 

  



Průběh závodu: 
  
1. Orientační běh - cca 6 km 

Start – Rataje nad Sázavou  
(na start se jede společně vlakem - odjezd ze Sázavy v 10:00; start OB i lodí je na 
stejném místě, tzn. je možnost si nechat u lodí věci na převlečení; lodě budou číslovány) 
Cíl – stejný jako start 
Hromadný start, volné pořadí kontrol (Free order) 

 

• Mapa: Rataje nad Sázavou, zhruba 1:7 500 (náhled na webu) 
• Na kontrolách budou značky oranžovým sprejem a kleště (asi i fáborek) 
• Dvojice bude mít dvě mapy a jednu průkazku, ta bude součástí jedné z map 
• Kontroly je třeba razit do správných políček dle čísel v mapě 
• Chybějící kontrola = +30 minut 
• Kontroly na OB se začnou sbírat v 12:00 

 

• Dvojice musí být po celou dobu na dohled, na kontrolách společně 
• Zákaz vstupu do soukromých zahrad (v mapě většinou světle zelená barva) 
• Zákaz vstupu do zakázaného prostoru (v mapě vyšrafováno) 
• V případě krádeže kleští si zapamatujte polohu oranžové značky jako důkaz 

 

2. Kánoe - 15 km 
Start – Rataje nad Sázavou 
Cíl – centrum závodu v Sázavě 
6 jezů – viz kilometráž, kilometry 69,6 až 54,7 (končí se před jezem), jinak volej 
 

• Každá dvojice převezme 1 loď, 2 pádla, 2 vesty, 1 barel, které vrátí v cíli (bude kontrola) 
• Přenášení lodí přes meandr není dovoleno 
• V cíli musí dvojice donést loď na místo určené pořadateli 

 

3. MTB - 28 km 
Start – centrum závodu 
Cíl – centrum závodu 
Značení – oranžový sprej + fáborky 
 

• Jede se za plného provozu, cyklistická helma je povinná! 
• Pozor ve sjezdu do Ratají n.S. 
• Je možné si s sebou pro jistotu vytisknout mapu trasy z webu 

 

4. Běh - 6 km 
Start – centrum závodu 
Cíl – centrum závodu 
Značení – oranžový sprej +fáborky + mouka 

 
 

- Při dokončení každé z disciplín je kvůli přehlednosti a zapsání mezičasů potřeba nahlásit 
číslo dvojice časomíře 

- Dvojice musí být po celou dobu závodu na dohled 
- Občerstvovačka : ovoce, pití, sušenky v centru závodu; na konci OB pouze pití 
- Zdravotní služba: v centru závodu  

 
 

Každý se závodu účastní na vlastní nebezpěčí!  Účastník ručí za zapůjčené vybavení – při ztrátě 
jej musí uhradit! Pořadatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené účastníky! 
 

Kontakt i během závodu: Veronika Letfusová: 724 98 19 19 


