
Valentýnské motání 2019 
(10. ročník) 

             
Pořadatel: KOB Ústí nad Orlicí (KUO)  
    
Datum konání: sobota 16. 2. 2019  

Start: hromadný v 18:00  

Místo: Ústí nad Orlicí – Andrlův chlum 
 
Shromaždiště: Andrlův chlum – chata Hvězda (49.9599428N, 16.3746475E) 
 
Typ závodu: noční závod jednotlivců s volným pořadím kontrol (scorelauf), hromadný 
start všech kategorií 
 
Celkem 15 kontrol, systém 5 – 4 – 3 – 2 – 1 (kategorie Elita), 3 – 2 – 1 (kategorie 
Mladší elita), tedy po oražení příslušného počtu kontrol povinný návrat do prostoru 
startu, kde proběhne malé občerstvení. V kategorii Elita alkoholem (dle aktuálního 
bohatého výběru), v kategorii Mladší elita nealkem a sušenkou. To se týká i dospělých, 
kteří z důvodu řízení motorových vozidel nebudou moci požít alkoholické nápoje. 
 
Terén: les; lehce kopcovitý a členitý terén 
 
Jedná se o noční závod, kontroly budou opatřeny reflexními páskami, 
doporučenou výbavou je tedy jakákoliv svítilna (čelovka, baterka, ...). 
Závod se koná za každého počasí.  
 
Kategorie: Elita – HE (muži), DE (ženy); Mladší elita – HME (chlapci), DME (dívky)  
 
Přihlášky: nejlépe do čtvrtka 14. 2. 2019 na mailovou adresu: 
kamil.koblizek@seznam.cz, nebo přímo na místě 
 
Startovné: 50 Kč (Elita), Mladší elita zdarma 
 
Platby: hotově při prezentaci 
 
Prezentace: od 17:00 v centru závodu (možnost převléknutí a ponechání věcí 
v salonku restaurace) 
 
Vzdálenosti: centrum – start … 0 m; cíl – centrum … 0 m 
 
Mapa: Andrlák, 1:10 000, E = 5 m, formát A4, stav podzim 2018, mapoval Tomáš 
Leštínský 
 

mailto:kamil.koblizek@seznam.cz


Systém ražení: kleště, papírové průkazky 
 
Protesty: pouze písemnou formou, a to vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího, který 
předá podnět neúplatné jury. Upozorňujeme, že veškeré protesty budou po důkladném 
prošetření zamítnuty a vložená částka nevrácena.  
 
Jury: zveřejněna v den závodu 

Vyhlášení výsledků: ihned po zpracování výsledků v salonku restaurace. Každý 
účastník obdrží krásný diplom, vítězové všech kategorií putovní pohár a nejlepší tři 
drobné ceny.  

Občerstvení: nabídka teplého jídla a mnoha druhů nápojů v restauraci  

Ubytování: přímo na chatě; nutno si zamluvit: http://chata-hvezda.cz/ 

Ředitel závodu: Kamil Koblížek 
 
Hlavní rozhodčí: Tomáš Brožek 
 
Stavitel trati: Pavel Procházka 
 
 
Těšíme se na Vaši účast, připomínám, že loňská vítězství obhajují Jan Fátor (HE), 
Lucie Brožková (DE), Ondřej Pávek (HME) a Zuzana Morávková (DME). 
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