
KVADRIATLON 2014 - POKYNY 
12.ročník závodu, 6.memoriál Honzy Kovrče 
 
Termín   Čtvrtek 8.května 2014 

Centrum  Čerčany, restaurace Paluba (u žel.mostu a tenisových kurtů)  

Prezentace  8:30 – 9:15 v centru závodu   

Příjezd   Autem: D1 exit 21 směr Benešov po silnici I/3, sjezd na Čerčany  
  Vlakem z Prahy hl.n. v 8:24 Sp Jordán (staví Vrš., Straš., Host. - posílen pro nás!) 
  Vlakem z Říčan v 8:04 / 8:34 – klasický Elefant, musíte se vejít 

Parkování  Přímo v centru na hřišti, zdarma – dbejte pokynů pořadatele, příjezd dle mapy 

Školka  v centru, od 9:30 do doběhu rodičů 

WC   v restauraci Paluba + 2 budky na druhé straně pláže u kiosku 

Jídlo a pití Při závodě mezi disciplínami – kofola, voda, ovoce, sušenky, sůl … 
 V cíli restaurace (guláš, těstoviny, zeleninový salát, kofola, pivo, zelená …) 

Vyhlášení vítězů cca 17:00  (předpokládaný dojezd vítězů 14:00-14:30) 

Zdravotnice  Bude v centru, lze volat kdykoliv tel. 724 981 919 / 724 160 632 

Ubytování Je možné přespat v kempu ve stanu nebo v ubytovně (195Kč/noc) tel. 601 387 731 

Večírek  Podle počasí a nálady… asi přímo na Palubě v Čerčanech, případně až v Říčanech 

 

Příjezdová mapka: 

 

 
 
 
 
Kontakt i během závodu: Verča 724 981 919 



PRŮBĚH ZÁVODU 
 
Hromadný start v 10:00 v Čerčanech. 
 

1. Běh – 10 km / ^280m  

Trasa: Po žluté značce přes kopec do Hvězdonic, přes lávku a do Chocerad. Cíl je u hotelu Ostende 
před mostem. Polovina trati po asfaltu, ale je tam i technický seběh lesem. Pozor na kotníky a při 
přebíhání železnice (2x) se rozhlédněte, vlak tam fakt pojede!!!  
Značení: oranžový sprej / fáborky / mouka 

 
2. Kanoe - 10 km (neteče to) 

 

Trasa: Chocerady - Čerčany 
• Každá dvojice převezme 1 loď, 2 pádla, 2 vesty, 1 barel, které vrátí v cíli (budeme kontrolovat) 
• V cíli musí dvojice donést loď a vyndat vybavení na místo určené pořadateli 

 
3a. MTB – celkem 34 km / ^800m 

 

Trasa: Čerčany – Kozmice (start a cíl OB) – Chocerady – Ondřejov - Čerčany  (70% lesní a polní 
cesty, 30% asfalt) 
Značení: oranžový sprej / fáborky 

 

• Jede se za plného provozu, cyklistická helma je povinná! Při spuštěných závorách čekejte! 
• Pozor při nebezpečných sjezdech – značeno vykřičníky na silnici či stromech !!! Seřiďte si brzdy! 
• S sebou si musíte vézt boty a oblečení na orienťák, který je na cca 10.km z celkových 34km! 
• Drobné změny trasy oproti původní mapě  

 
3. Orientační běh - cca 5 km vzdušnou čarou  

 

       Start a cíl – na kraji lesa u Kozmic (prakticky v nejvyšším místě trati MTB) 
       Na běh si musíte přivézt boty / oblečení v batohu (nelze poslat autem, ani svým) 

• Mapa: Hartošice 1:10 000, stav 2012 (bude-li pršet, tak ve fólii) 
• Dvojice dostane dvě mapy s průkazkou včetně popisů 
• Pevné pořadí kontrol!!! Nutno sebrat všechny kontroly podle čísel ve vaší mapě!  
• Existuje více variant tratí, ale všechny jsou v součtu zcela identické (různé pořadí stejných 

okruhů) 
• Na kontrolách budou lampiony s kleštěmi (a malé značky oranžovým sprejem) 
• V případě krádeže lampionu a kleští si zapamatujte polohu oranžové značky a nahlašte ji v cíli 
• Kontroly je třeba razit do správných políček dle čísel v mapě (při chybě jsou tam náhradní pole) 

 
• Chybějící kontrola = +30 minut 
• Dvojice musí být celou dobu na dohled, na kontrolách MUSÍ OBA RAZIT DO SVÉ MAPY 
• Toto pravidlo i pořadí ražení budeme v lese kontrolovat a penalizovat +30min bez upozornění 
• Neběhejte po pasekách s nově vysazenými stromy 
• Lampiony se začínají sbírat v 16:00. 
 

3b. MTB – druhá část  (cca 24km do cíle) 
 

• Za Chocerady jsme udělali 2 úpravy trasy oproti původně zveřejněné mapě (těžba v lese, bláto) 
• 2 poměrně technické sjezdy – jezděte s rozumem, chodí tam lidi a klouže to 
• Při příjezdu do cíle je nutné SESEDNOUT Z KOLA PŘED VJEZDEM DO AREÁLU a zbytek do cíle 

kolo vést!!! (porušení zákazu jízdy po trávě = +5min) 
 
 
Hlaste číslo dvojice časomíře při dokončení každé z disciplín (jinak nebudete mít mezičas) 
Věci při závodě si každý tým nese sám (pořadatel nezajišťuje přesuny věcí; cizí pomoc zakázána) 
Občerstvovačky - při každé změně disciplín (po běhu, po lodi, na orienťáku, v cíli) 
 
Každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, s čímž souhlasí svou prezentací před 
závodem! Účastník ručí za zapůjčené vybavení – při ztrátě jej musí uhradit! Pořadatel 
nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody způsobené účastníky!  
 



MAPA TRATÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Běh        MTB 


