
 

Sudetské Derby 2022  Memoriál 17. listopadu 
Memoriál Pedrose Zaorala    60. výročí závodu v orientačním běhu  
Liberec – Jablonec n. N. – Smržovka  uspořádaného 17. 11. 1962 na Vesci 

Rozpis  

Pořadatel 

VLI Slavia Liberec orienteering 

Datum 

čtvrtek 17. listopadu 2022 

Centrum (start) 

louka nad obcí Proseč nad Nisou, 50.7239372N, 15.1116508E 
omezená možnost parkování (improvizovaně podél úzké místní komunikace Proseč–Milíře) 

Centrum (cíl) 

Pivovar Konrad, Vratislavice nad Nisou 

Informace 

veškeré informace k závodu budou zveřejňovány na stránce závodu  
https://www.vlio.cz/derby2022/ 

Tratě 

● Maxi (cca 15 km) 
● Mini (cca 11 km) 
● Ultra (cca 8 km), trať pro veterány 
● Vete (cca 4 km), trať pro veterány 

Kategorie 

Muži a ženy v každé trati. 

https://mapy.cz/s/nudarevute
https://www.vlio.cz/derby2022/


Přihlášky 

Do 13. listopadu 2022 na https://www.sportchallenge.cz/cz/derby/2022/registrace. 
V případě dotazů na přihlášky, pište na info@sportchallenge.cz 
Limit 150 závodníků.  

Vklad 

180 Kč za účastníka. Hradíte je při registraci přes platební bránu (pomocí platební karty nebo 
alternativně bankovním převodem). Je možné platit více lidí, když je registrujete.  

Terén 

Smrkový, bukový i smíšený les, členitý terén, poměrně velké převýšení, hustá síť komunikací. 
Střídají se pasáže příměstského typu lesa, horského typu lesa, louky, v části trati jde o prostor 
se zástavbou a priváty. Místy pasáže s četnými kameny a balvany, často borůvčí, též bažiny.  
Doporučená obuv: špunty 

Mapa 

Bierbrauerei Maffersdorf 
1:15 000, E 5 m pro tratě Maxi a Mini, 1:10 000, E 5 m pro trať Ultra 
Stav 1984–2022 
Mapovali Libor Bednařík (1984 a 2008), Ivo Habán (2011 a 2022), Miroslav Horáček (2011), 
Radovan Kout (1984), Martin Lejsek (2011), Radim Ondráček (2005) 
Část prostoru revidovali Miroslav Horáček a Ivo Habán (2022) 
Hlavní kartograf Ivo Habán 
Rozměr A3, téměř nepromokavá – laserový tisk na pretex 

Stavitelé tratí:  

Erik Heczko, Jan Hyxa, Ctibor Podrábský 

Hlavní rozhodčí:  

Robert Heczko 

Systém ražení 

SI čipy s ražením na občerstvovacích stanicích a v cíli. Na kontrolách bez občerstvovaček 
budou lampióny s kleštičkami. Razí se do vyhrazených polí na mapě. 

Časový limit 

Do půlnoci. 

Prezentace 

Přijď a najdi své místo ve startovacím koridoru. 

https://www.sportchallenge.cz/cz/derby/2022/registrace
mailto:info@sportchallenge.cz


Převoz věcí start - cíl 

bude zajištěn dodávkou Sportchallenge, objem prosím minimalizujte 

Start 

hromadný, v 11:00 po vysvětlení trati 
na start doporučujeme využít MHD nebo ČD 

Občerstvení na trati 

Varianta Mini a Ultra asi jen 1×, Maxi 2×. Tradičně pivo (pro chlapy povinné), voda, rozinky, lipo, 
banány, čokoláda... 

Jídlo 

Při přihlášení možno předobjednat guláš, bezmasé těstoviny nebo polévku. Za jídlo zaplatíte 
na místě, pár porcí bude navíc, ale nespoléhejte na ně, radši objednávejte. 

Ubytování 

nezajišťujeme, jeďte se vyspat domů 

Systém bodování 

V každé kategorii Derby boduje prvních 6 závodníků. Je-li závodníkovi, který boduje, více než 
40 let, budou jeho získané body navýšeny o 2 body. Závodníkům starším 50 let, budou získané 
body navýšeny o 3. Vítěz příslušné kategorie získává 6 bodů. Každý další závodník v pořadí 
má o bod méně. Pokud je v kategorii méně než 6 závodníků, je max. možný zisk bodů roven 
počtu závodníků v kategorii. 

Ochrana osobních údajů 

Přihlášením se na tuto akci každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 
v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu akce. V průběhu akce budou pořizovány 
fotografie k osobní potřebě závodníků. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte 
to explicitně fotografovi. 

Upozornění 

Závod je poměrně dost náročný. Není vhodný pro začátečníky a mladistvé do 15 let! Účast 
v závodě je na vlastní nebezpečí. 

Poděkování 

Petru Hostašovi za laskavé poskytnutí prostorů pivovaru Konrad pro zázemí společenské části 
závodu a ceny 
Janu Vokurkovi, Kitl s. r. o. za občerstvení a ceny pro Derby 
Sportchallenge za změření závodu a zpracování přihlášek 



Slavii Liberec orienteering za poskytnutí většiny mapových podkladů a celkové zaštítění 
pořádání 
Holiday Mappers za zpracování mapových podkladů 
Zdeňku Lenhartovi jako správci Archivu map ČSOS za poskytnutí Pekla 1984 
Miroslavu Horáčkovi za tisk map a spolupráci na přípravě podkladů 
kamarádům z TJ Tatran Jablonec nad Nisou za spolupráci na koordinaci mapových podkladů 
a zpřístupnění části prostorů 
Heczkovým za to, jak to celé permanentně jistili 

Těšíme se na setkání! 

        

        organizátoři z VLI


	Pořadatel
	Datum
	Centrum (start)
	Centrum (cíl)
	Informace
	Tratě
	Kategorie
	Přihlášky
	Vklad
	Terén
	Mapa
	Stavitelé tratí:
	Hlavní rozhodčí:
	Systém ražení
	Časový limit
	Prezentace
	Převoz věcí start - cíl
	Start
	Občerstvení na trati
	Jídlo
	Ubytování
	Systém bodování
	Ochrana osobních údajů
	Upozornění
	Poděkování

