
P O K Y N Y  
8. kola závodů Východočeského poháru 2012 

7. závodu Ligy Vysočiny  
Veřejný závod v orientačním běhu na klasické trati 

 

Pořadatelský orgán   Východočeská oblast a Oblast Vysočina ČSOS sekce OB 

Pořadatelský subjekt KOB Pardubice a SK Hlinsko, oddíl orientačního běhu 

Datum   sobota 26. 5. 2012 

Shromaždiště  Svitavy, areál u rybníku Rosnička - Loc: 49°46'17.994"N, 16°27'17.736"E 

 Doporučujeme oddílové stany, které je možné postavit na vyhrazeném místě v areálu 
shromaždiště. 

Příjezd Značen ze silnice II/366 – ulice Pražská, ze směru od Svitav i od Javorníku(Litomyšle). Auta od 
Litomyšle parkují na P1, od Svitav na P2. Viz plánek. Po naplnění kapacity P1,P2 auta parkují 
společně s BUS. Dbejte zvýšené opatrnosti při odbočování na parkoviště, silnice je frekventovaná 
a jste mimo obec! 

Parkování  Dle pokynů pořadatelů. Platí se parkovné 20Kč. Parkování na vyhrazených plochách, poblíž 
silnice II./366.  

V žádném případě nebude povoleno parkování a vjezd do areálu shromaždiště!  

Prezentace   8:45 - 9:30 hod. v centru závodu  

Start     intervalový; 00 = 10:00 hod. 

Vzdálenosti  Centrum – Start (modré fáborky) 700 m 
   Centrum – Cíl    150 m  
   Centrum – Parkoviště   400-1000 m 
   Centrum – Parkoviště BUS    cca  1000m   

Mapa  ROSNIČKA, 1:10 000, e=5m, rozměr A4, stav podzim 2011,revize jaro 2012. Hlavní kartograf: 
Miroslav Nožička. Mapa nebude vodovzdorně upravena, mapníky budou k dispozici na startu. 

   Terén: Porostově pestrý les. Rovinatý terén. 

   Zvláštní mapové značky: zelené kolečko: výrazný strom , zelený křížek: vývrat 
Mapy se odevzdávají v cíli cca do 12 hod. 

Způsob ražení Elektronické SportIdent (SI). Závodníci jsou povinni vynulovat a zkontrolovat si čip před startem 
ve startovním koridoru. Na cílové čáře jsou povinni orazit čip v cílové jednotce. V případě poruchy 
některé z kontrol označte průchod kontrolou náhradním mechanickým ražením do vyznačených 
políček v mapě. 

Možnost zapůjčení SI, půjčovné za SI-čip činí 40,-- Kč a hradí se při prezentaci. Při ztrátě 
půjčeného  čipu SI bude účtováno 700,-- Kč. Jeden SI čip může být použit v závodě jen 1x.  

 

Popisy kontrol  Volně k odebrání v centru závodů. 

Tratě Předpokládané časy vítězů podle platného Soutěžního řádu – klasická trať. 

Trať D,H10N je fáborkovaná (oranžové fáborky) a je určená pro nejmladší závodníky bez doprovodu. 

Tratě D,H10C jsou nefáborkované a nebude na ně připuštěn doprovod. 

 Trať HDR je určena pro závodníky s doprovodem a je fáborkovaná. Závodníci v kategoriích HDR a P mohou 

odstartovat kdykoliv ve startovním čase od 00 do 90 v samostatném koridoru. 

Časový limit  150 min pro všechny kategorie 

Vyhlášení výsledků do 13 hodin v centru závodu. Věcné ceny a diplomy budou udělovány závodníkům na 1. – 3. 

místě v žákovských kategoriích HDR;D,H10N; D,H10C; D,H12C; D,H 14C a závodníkům na 1. 

místě v dětských kategoriích „D“. 

Mytí, WC Na shromaždišti WC a  WC TOI-TOI. Možnost koupání v rybníku. WC není cestou na start. 

První pomoc V cíli závodu. 

http://hotelhornidvur.cz/cs/slovo-o-hotelu


Občerstvení V centru závodu menší restaurace, stánkový prodej – pivo, limo,bufet. 

  V cíli a na trati voda se šťávou. 

Zakázané prostory Veškerý les v okolí shromaždiště je zakázaným prostorem. 

Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 524.0 ("vysoký plot"); 
709.0 („nepřístupná oblast“) a na osázené paseky a neposekané louky – porušení zákazu znamená 
diskvalifikaci. 

Upozornění  Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele!  
Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB a platného Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v OB. 

Protesty Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Po skončení závodu na adresu: 
Jiři Fencl, Češkova 1488,  530 02 Pardubice. Při oprávněném protestu bude vklad vrácen. 

Informace  http://hvc.tode.cz  , E-mailem: vm.uo@hotmail.com  nebo na tel. čísle 603 516528 (Viktor Mutinský). 

Poznámka  Nebude zajišťována školka pro hlídání dětí.  

Jury  složení jury bude uveřejněno v centru závodu 

Funkcionáři  Ředitel závodu: Viktor Mutinský –R3 
  Hlavní rozhodčí: Jiří Fencl – R3 
  Stavba tratí: Petr Fencl – R2 

 

Pořadatelé děkují majitelům lesa – Městu Svitavy a Lesům České republiky za souhlas s pořádáním 

těchto závodů. 

Současně také děkujeme oddílu SO ROB Svitavy  za podporu a spolupráci při pořádání závodu. 

Pořadatelé přejí nezapomenutelné zážitky z lesa a správný směr !  

 

Plánek příjezdu a shromaždiště 

 

http://hvc.tode.cz/
mailto:vm.uo@hotmail.com

