
Pokyny pro účastníky 
8. kola soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu pořádaného v sobotu 6. září 2003 

 
Pořadatel:  Východočeská oblast ČSOB 
Technické provedení: TJ Sokol Kunvald, oddíl orientačního běhu. 
Centrum: Panské Pole, ubytovna Lada - Ladislav Bartoš HK, příjezd od 

Rokytnice v O.h. silnice II.tř. 319, směr Bartošovice vO.h. 
Prezentace:  Sobota 6.9.2003 do 9:30 hodin 
Start 000:  10 : 00, vzdálenost 800 m, převýšení  20 m, po modrobílých fáborcích 
Mapa:   Hanička 1:15 000, e = 5 m, stav léto 2001 
Terén:   Podhorský, kopcovitý, středně průběžný 
Cíl:   V centru závodu, uzávěrka cíle ve 14:30, mapy se odevzdávají do 12:00 

Rozhodčímu v cíli předávejte ke kontrole případné ražení do mapy 
nebo sebrané lístečky u kontroly v případě nefungujícího 
elektronického ražení nebo zcizení kontroly a počkejte si u něho na 
kartičku, kterou odevzdáte při odečítání čipu jako doklad, že váš 
závod je v pořádku.  

Časový limit:  150 minut, předpokládané časy podle soutěžního řádu VČ oblasti 
Vyhlášení výsledků: Ve 13 : 30, v žákovských kategoriích 
Protesty:  U hlavního rozhodčího, s vkladem 200 Kč 
Parkování:  Auta v centru na soukromém pozemku, parkovné 10 Kč, 
   autobusy na parkovišti u kiosku Hanička, parkovné 50 Kč 
Šatny:   Ve vlastních oddílových stanech a dopravních prostředcích 
Občerstvení:  V centru, zajišťují manželé Bartošovi  
Mytí:   V centru 
WC: V centru v ubytovně Lada, na chodbě v přízemí muži, v 1. patře ženy.    

Žádáme o dodržování pravidel hygieny - jedná se o soukromý objekt. 
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Pavel Trejtnar 
     Hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec 
     Stavitel tratí:            Jaromír Bílek 
 
Doplnění: Děkujeme manželům Bartošovým, že nám umožnili umístit centrum závodu na 
jejich vlastních pozemcích a věříme, že jejich snahu všichni závodníci ocení a budou se 
chovat jako na návštěvě. 
 
Další informace k závodu: Mapa je z roku 2001, v prostoru závodu probíhá těžba dřeva. 
Nové velké paseky jsou v mapách vyznačeny šikmo šrafovanou plochou. 
Zvláštní objekt x v popisech je bunkr. 
 
 
Správný směr a příjemný pobyt na Panském Poli - Haničce přejí pořadatelé. 


