
P O K Y N Y  
pro účastníky závodu 

  12. kolo Východočeského poháru – 30.9.2012 

 

Pořádající orgán:               Východočeská oblast ČSOS, sekce OB 
Pořádající subjekt:             T.J. Sokol  Žamberk, oddíl OB 
Datum:                               30. září 2012 
 
Centrum:                            Pastviny, areál v centru obce u restaurace Na Vleku (490 m n.m.), příjezd  
                                           značen. Pro postavení oddílových stanů využijte vyznačenou louku oproti  
                                           restauraci. V centru zákaz vstupu za vyznačený prostor (soukromé pozemky). 
                                           Souřadnice: 50°5´36.45´´N    16°34´16.02´´E 
Trať:                                   klasická zkrácená 
 
Prezentace:                         08.00 – 09.30 hodin, v centru. Dohlášky za dvojnásobnou cenu.                                             
Start:                                   00 = 10:00 hod., intervalový; 
                                            Ze shromaždiště značeno modrobílými fáborky po polní cestě (údolíčkem) 
                                            přechod přes silnici č. 312 (pozor na bezpečnost) a po účelové komunikaci  
                                            severně k okraji lesa. 
                                            Start pro příchozí „P“ a HDR průběžný od 10,15 do 11,30 hod. 
 
Vzdálenosti:                        Parkoviště – centrum = 300 m 
                                            Centrum – start = 900 m (převýšení 50 m) 
                                            Cíl – centrum = 700 m 
Parkování:                          Příjezd - přejezd mostu přes přehradu po sil.č. 312, po 400 m vlevo na  
                                           asfaltové parkoviště (2 vrchní plochy). Bude označeno. 
                                           Bude vybíráno parkovné: osobní auto – 20,- Kč; autobus – 50,- Kč. 
                                           Zákaz parkování na příjezdové komunikaci, na spodní park. ploše (určeno  
                                           pro link. autobusy a residenty), před restaurací a v centru. 
 
Mapa:                                 Orlička II - 1 : 10 000, ekvidistance 5m, rozměr A4 
                                           - mapy nejsou vodovzdorně upraveny,  mapníky k dispozici na startu. 
                                            Stav mapy: r. 2011, aktualizace 2012 
                                            Mapovali: V. Tobiška, R. Nožka, T. Leštinský 
                                            Výdej map v cíli v 12,00 hod.                                             
Zvláštní mapové značky:    zelené kolečko     výrazný strom 
                                            zelený křížek        vývrat 
                                            černý křížek          kovová konstrukce, mobilní budka (samostatný posed),  
                                                                          betonové roury 
 
Terén:                                  Podhorský členitý les, 530 – 750 m n.m. Řídký podrost, místy větve a 
                                            kmeny z prořezů. Středně hustá síť cest. Menší síť vodotečí. V západní 
                                            části skalky a kameny, v severovýchodní části prvky pevnostního  
                                            opevnění včetně příkopů a jam nutná opatrnost při pohybu. 
                                              
Startovní listina:                 Podle kategorií, vyvěšena v centru a v předstartovním prostoru.  
                                            Kategorie H, D 21 A nejsou postaveny (malý zájem), závodí se v H, D 21 C. 
 
Popisy kontrol:                   Formou samoobsluhy v centru. 
Systém ražení:                    Elektronické – Sportident. 
                                           Každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat a provést  
                                           kontrolu. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické  
                                           ražení do mapy. Zapůjčení čipu – 40,-Kč.                                       



Organizace startu:            V prvním koridoru kontrola dle startovní listiny a nulování čipu, v druhém  
                                          koridoru kontrola nulování a ve třetím koridoru start. Pro kategorie HDR a P  
                                          je určen vlastní koridor s nulováním a kontrolou nulování, start podle  
                                          pokynů pořadatele na startu. 
                                          Mapy jsou umístěny několik metrů za startem.  
                                          Dodržujte povinný úsek na mapový start!  Mapový start =50m. 
 
Cíl:                                    Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.  
Časový limit:                    150 minut pro všechny kategorie. 
Uzavření cíle:                   150 minut po startu posledního závodníka. 
 
Občerstvení:                      V lese občerstvovačka s vodou pro vybrané kategorie označeno v popisech.  
                                           Po závodě voda (popř. šťáva) v cíli. 
                                           Bohaté občerstvení v centru. Do restaurací zákaz vstupu v obuvi s hřeby! 
 
WC:                                   V centru mobilní TOI-TOI, WC v restauraci.  Na startu WC není.                                    
Mytí:                                 V centru – umývadla s vodou.  
 
Zdravotnické zabezpečení:  V centru závodu. 
 
Závodní prostor:                 Veškerý lesní porost od startu. 
Zakázané prostory:            Zákaz vstupu na soukromé pozemky – zahrady, louky (mimo prostorů    
                                           cesty na start, parkoviště a cíle). 
                                           Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě osázených pasek a označeného  
                                           zakázaného prostoru  na j.z. prostoru! 
                                           Zákaz vstupu bezprostředně k oplocení a za oplocení vojenského objektu  
                                           v s.v. části závodního prostoru !!! (prostor hlídán vojenskou policií a psy)    
  
Výsledky:                           Budou průběžně zveřejňovány v centru závodu. Konečné výsledky a  
                                           mezičasy budou k dispozici na stránkách VCO-OB. 
Vyhlášení výsledků:           Od 13,30 hod. v centru závodu; pouze pro žákovské kategorie a HDR. 
 
Občerstvení:                       Stánky s občerstvením (i oblíbené buchtičky) a restaurace v centru závodu  
                                            (teplé jídlo).               
                 K převlékání nepoužívejte prostor restaurace, zákaz vstupu v obuvi s hřeby! 
 
Odpad:                                 Ukládání do igelitových pytlů v centru. Třídění – plasty do modrých pytlů. 
 
Předpis:                               Soutěží se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu VČo. 
Protesty:                              Písemně s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu. 
 
Jury:                                    Složení jury bude zveřejněno v centru závodu.  
 
Funkcionáři závodu:           Ředitel závodu                Vladimír Fikejs 
                                            Hlavní rozhodčí              Tomáš Levý 
                                            Stavitel tratí                     Radek Nožka 
 
Příloha:  Parametry tratí. 
 
Příjemně strávený den a pohodový prožitek ze závodů  
přejí pořadatelé – T.J. SOKOL Žamberk, oddíl OB 
 
Další informace na stránkách oddílu:  www.obzam.wz.cz   
 


