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POPIS KONTROLY „X”
Kontrola „X” spočívá ve správném určení své polohy v mapě kde se právě hlídka nachází. Hlídka běží po 
značené trati své barvy (bílá nebo červená), po cestě plní své běžné kontroly až doběhne k místu kde 
bude cedule s označením XZ - začátek lokalizace(ve stejném provedení jako ostatní kontroly). To bude 
cca 300 m vzdáleno od samotné kontroly ”X”. Po doběhnutí hlídky na kontrolu si vezme do ruky mapu 
své příslušné barvy tratě (bílá nebo červená) a po jejím zorientování se pokusí určit kde se právě 
nachází. Pro velké zjednodušení bude mapa obsahovat: zakreslenou trať, v bodě začátek lokalizace 
bude zákres přerušen a bude pokračovat cca 300 m za místem kontroly lokalizace. V mapě budou 
označeny body kolečky s písmeny, vaše správné určení místa si pak příslušným písmenem označíte do 
startovního průkazu. Pro kategorii do 30 let budou možnosti tři (A, B, C), pro ostatní kategorie pak 
možnosti čtyři (A, B, C, D). Kolonka pro označení v průkaze je: ORIENTACE - ZDRŽENÍ, do průkazu si 
každá hlídka svojí odpověď zapisuje sama.

Doporučení postupu správného určení lokalizace: od označení začátek lokalizace je nutné si důkladně 
všímat svého okolí při pohybu po značené trati. Všímat si jakým terénem se pohybujete, sledovat 
odbočky vpravo i vlevo, prostor lesa či mýtin a luk, druh cesty, turistické značení, významné terénní 
prvky). Po doběhnutí na kontrolu je potřeba si vzít k určení správnou barvu mapy (bílá nebo červená), 
správně ji zorientovat, správně zvolit možnost, správně zapsat do průkazu a je vyhráno. Není to vůbec 
složité ba naopak forma lokalizace je velmi zjednodušena a proto není důvod se ničeho obávat. Jedna 
odpověď je prostě správná a vy budete mít nula trestných minut, ostatní nesprávné odpovědi jsou 
ohodnoceny 1 trestnou minutou. Disciplína je stejně jednoduchá jako standardní orientace mapy a tak 
věříme, že to bude samá nula. 

Vzor zákresu v mapě pro kontrolu „X” - lokalizace (mapa je pouze informativní)
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