
POKYNY  

10. kolo soutěže Východočeské oblasti – klasická trať 

Pořadatel :                             Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast 

Technické provedení :           SK  OB Týniště nad Orlicí 

Datum :                                  sobota 5.zá ří 2009  

Shromaždiště :                      Křivice – fotbalové hřiště,  místo pro oddílové stany bude vyhrazeno podél   
                                                             hrací plochy  
 
Příjezd:                                 od Týniště nad Orlicí bude značen na výjezdu ve směru na Opočno. 
                                             Ostatní příjezdy na křižovatce silnic II. a III. třídy v Křivicích. 
 
Druh závodu :                       klasická trať 

Časový limit :                        120 minut pro všechny kategorie 

Systém ražení :                    elektronický – Sportident, půjčovné za čip SI činí 30,- Kč 

Správce SI jednotek nám na poslední chvíli zm ěnil zap ůjčenou sadu,                   
u které bohužel nefungují čipy řady “6“ a výše. Z tohoto d ůvodu budou 
při prezentaci majitel ům výše uvedených čipů zdarma poskytnuty čipy 
náhradní. Omlouváme se za nezavin ěné potíže.   

Kategorie :                            dle soutěžního řádu Východočeské oblasti ČSOB 

HDR – děti a rodiče, linie (oranžové fáborky)                                                      
H10N, D10N – děti bez doprovodu, linie (oranžové fáborky)                                         
P – příchozí – pro začátečníky a zájemce o orientační běh  

Z důvodu nízkého po čtu startujících byly kategorie H21A a D21A 
slou čeny s kategorií H21C respektive D21C.  

Popisy kontrol :                     na shromaždišti 

Prezentace :                         na shromaždišti od 8:00 do 9:30 hodin 

Start :                                    00 = 10.00 hod, intervalový 

START1- všechny kategorie kromě START2                                                      
START2 - HDR, D10N,D10C, D12D, H10N, H10C, H12D 

kategorie P (START1) a HDR (START2) startují v rozmezí 000 až 100 (10:00 – 
11:40 hod) v libovolném čase  

Mapa :                                 Křivina, 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2009, rozměr 310x330  

Pod K řivinou, 1:10 000,  E 5m, stav srpen 2009, rozměr 110x150,                      
pro kategorie: HDR, D10N,D10C, D12D, H10N, H10C a H12D   

                                             
Obě mapy připravil Tomáš Lešetínský a jsou vodovzdorně upraveny. 



Terén :                                 členitý, zvlněný jihozápadní svah, čistý průběžný les, místy s hustníky a 
zarostlými pasekami, hustá síť komunikací  

Zakázaný  prostor :              je zakázán vstup do oplocenek, čerstvě osázených kultur, na pole a soukromé 
pozemky. 

                                             Porušení t ěchto zákaz ů bude trestáno diskvalifikací !!  

Parkování :                           osobní auta  na louce u shromaždiště  - parkovné 10,- Kč/ auto              
autobusy  po vystoupeni závodníků přejedou dle pokynů pořadatele na 
vyhrazené místo do obce Křivice (cca 1 km) – parkování bez poplatku  

                                             Vystupování a nastupování do autobus ů bude probíhat na silnici II. t řídy.   
Dopravu zde bude koordinovat a řídit M ěstská policie Týništ ě nad Orlicí. 
Dbejte prosím jejich pokyn ů a zvýšené opatrnosti!      

Vzdálenosti :                        shromaždiště  - prezentace – 0 m                                                                                  
- parkoviště osobní auta – 100 m                                                        
- parkoviště autobusy – 1000 m                                                                   
- START1: 2 200 m (modrobílé fáborky), převýšení 100 m            
- CIL1:       1 300 m (červenobílé fáborky)                                        
- START2:  50 m                                                                             
- CIL2:        50 m                                                

Výdej map :                          CÍL1: od 11:45 hod                                                                                           
CÍL2: mapy se v cíli neodevzdávají  

Výsledky :                             po kategoriích, průběžně vyvěšovány na shromaždišti                                  
konečné na stránkách závodu a Vč.oblasti  

Vyhlášení vítězů :                 vyhlášení prvních třech závodníků v žákovských kategoriích        
předpokládaný čas 13:00 hod  

Šatny:                                   vlastní dopravní prostředky a oddílové stany postavené ve vyhrazeném              
prostoru na shromaždišti                                                

WC:                                      TOI TOI - na shromaždišti a na startu  

Mytí :                                     cisterna + umyvadla v prostoru shromaždiště 

Zdravotní služba                   lékař na shromaždišti  

Občerstvení :                        na startu – voda                                                                                                                                 
delší tratě na postupu - voda                                                    
po doběhu v cíli - voda se šťávou                                                                      
na shromaždišti - bufet „U Pepy“ – guláš, párky, polévka, čaj, káva, buchty, 
cukrovinky, pivo, limo, nanuky,…  

Jury :                                     bude zveřejněna na shromaždišti  

Funkcionáři závodu:             ředitel závodu:       Petr Doležal                                                                     
hlavní rozhodčí:     Adam Zitka, R2                                                                                
stavba trati:           Tomáš Leštinský 

Předpis:                                Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu 
pro soutěže Východočeské oblasti v OB 



Protesty :                             Písemně hlavnímu rozhodčímu doložené vkladem 200,- Kč  

 
  


