
Lokomotiva Trutnov – oddíl orientačního běhu 
 

Pokyny pro účastníky závodu 
 

5. kolo soutěží Východočeského poháru 
Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati 

Trutnov - Bojiště, 30. dubna 2011 
 
Shromaždiště :   
  Trutnov, areál přírodního kina Bojiště, na výpadovce směr Hradec Králové, 
  GPS Loc: 50°33'10.229"N, 15°54'20.682"E 
 
Prezentace: 
 v sobotu ráno na shromaždišti  spolu s 6.kolem sprintu nejpozději do 9,30  
 Obdržíte doklad o zaplacení vkladu  
 Možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč jednotlivě pro každý závod 

 Dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. (netýká se 
kategorie Příchozích + HDR) 

 
Parkování: 
 Bude vybíráno parkovné 20 Kč ( za oba závody) 
 Dbejte pokynů parkovací služby LTU. 
 
Vzdálenosti: 
 Parkoviště – Centrum  200 m   
 Centrum – Start  1200 m značeno modrobílými fábory  
 Centrum – Cíl   0 m  
 
Mapa: 

 Gablenz 1: 7500 (E = 5 m), formát A4, mapový klíč ISOM , hlavní kartograf David 
Komín, stav duben 2011, předchozí mapa Bojiště. Mapa nebude vodovzdorně 
upravena, mapníky budou k dispozici na startu. Mapy se v cíli odevzdávají, výdej map 
nejpozdějive 12 hodin 
 

Terén: 
 podhorský, 450 - 500 m.n.m.,kopcovatý, porosty většinou dobře průběžné, velké 
množství cest a cestiček, v lese probíhá neustále těžba. Možnost vzniku nových pasek 
a vývratů, naopak některé vývraty mohly zmizet 

 
Popisy kontrol: 
 Klasicky v centru, odebrání formou samoobsluhy. 
 
Ražení: 
 Elektronické – SportIdent. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R.  
 
Start: 
 00 = 10:00.  

 Kategorie HDR + P volný startovní čas vlastním koridorem, dle pokynů startérů, max. 
do času 75  

 
Cíl: 



 V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu u 
počítače. Vyčíst čip musí i ti, kteří závod z jakéhokoliv důvodu nedokončí! 

 
Povinné úseky: 
 Start – začátek orientace 
 Poslední kontrola – cíl 
 Povinné úseky jsou vyznačeny koridory nebo fábory. 
 
Předpokládané časy vítězů: 
 Dle soutěžního řádu VČO. 
 
Časový limit: 
 120 minut, uzavření cíle ve 13:30 
 
Občerstvení: 
 V cíli  voda se šťávou 
 
WC: 

 V centru 4x  TOI-TOI  + WC v budově, na startu nejsou, neznečišťujte okolí, start je v 
městském parku 

 
Mytí: 
 V cíli tekoucí voda . 
 
Převlékání: 

 Možnost postavení  oddílových stanů,  v centru lavičky,. Pořadatelé neručí za 
odložené věci v prostoru shromaždiště. 

 
Zdravotní služba: 
 V cíli zajišťuje lékař, případně nemocnice Trutnov 
 
Výsledky: 
 Průběžné výsledky budou zveřejňovány v cíli a následně na internetu  
 
Vyhlášení výsledků:  
 Co nejdříve po skončení závodu, v centru závodu.  

 Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v žákovských a dorosteneckých 
kategoriích a vítězové oblastního mistrovství:  

 
Občerstvení: 
 V provozu bude  2x stánek , 2 druhy piv, guláš, párky, polévka, káva,  cukrovinky.  

 V provozu bude ochutnávka a prodej vakuovaných hotových  jídel firmy EXPRES 
MENU 

 
Protesty: 
 S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 
 
Funkcionáři: 
 ředitel: Jan Grundman st. 
 hlavní rozhodčí: Stanislava Kutáčková 
 stavitel tratí: Milan Rejmont 


