
P o k y n y    p r o   ú č a s t n í k y 
 

11.kola soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu pořádaného v sobotu 11.října2003 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pořadatel:    Východočeská oblast ČSOB 
Technické provedení:  TJ START Náchod,oddíl orientačního běhu 
Datum:              Sobota 11. října 2003 
Centrum:   obec Sedloňov, fotbalové hřiště v centru obce 

na hřišti možnost postavení oddílových stanů 
Prezentace:   v sobotu 11.října 2003 od 8:30 do 9:30 v budově obecního úřadu 

v Sedloňově 
 Start:    00 = 10:00 hodin, 
  Start 1:  pro kategorie HD10 – HD14, a H55C, H60C a D45D, D50C 
             vzdálenost 1700 m , převýšení 100 m , cca 25 min rychlé chůze 
  Start 2 :   pro kategorie HD16 – HD35 , H 45C, H45D a D45C   

vzdálenost z  centra závodu   2600 m , převýšení 180 m !!!!, počítejte 
nejméně 40 min rychlé chůze,  

    Start 2 po stejné cestě jako Start 1, značeno modrobílými fáborky 
Mapa:    Vrchmezí 1084 , 1:10 000, E=5m,  stav jaro 2001,rozměr 41 x 35 cm,  

mapa není vodovzdorně upravena  
   Zvláštní mapové značky: výrazný strom, vývrat, plošinka, triangulační tyč            
Terén:    horský, kopcovitý, středně průběžný , místy nové paseky  
Cíl:  vzdálen 1000 m od  centra závodu cestou na start , v cíli možnost odložení 

věcí , uzávěrka cíle ve 14:30 hod. 
Způsob ražení :  Sportident – při poruše systému použijte R políčka na mapě , v případě 

ražení do opravných políček závodník v cíli předloží mapu ke kontrole  
Výdej map:    v cíli od 11:30 
Vyčítání čipů: v okně Obecního úřadu 
Časový limit:            150 minut, předpokládáné časy dle soutěžního řádu Východočeské oblasti 
Vyhlášení výsledků :  ve 13:30 hodin pro žákovské a veteránské kategorie D50 a H60 
Protesty:    u hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč 
Parkování:                 v obci na místních komunikacích dle pokynů pořadatelů,  

Parkovné autobusy – 50 Kč, os. automobily 10 Kč 
Šatny:     ve vlastních stanech a dopravních prostředcích 
Zdravotní služba:  v cíli a v centu  
Občerstvení:   v centru,otevřena bude rovněž místní restaurace na dohled od centra 
Mytí:     v umyvadlech na určeném místě v centru 
WC:  ve stanech k tomu označených v centru závodu,viz směrovky, cestou na 

starty ani u startů WC není (CHKO) 
 
Funkcionáři závodu:  Ředitel závodu     Pavel Kalibán 
                                   Hlavní rozhodčí   Zdeněk Sokolář 
                                   Stavba tratí:         Pavel Slavík 
 
Doplňující informace:  
Závod se koná v CHKO Orlické hory s laskavým souhlasem p. Kristiny Coloredo- Mansfeldové, proto prosíme všechny 
účastníky o ohleduplnost k lesním porostům a dodržování pokynů pořadatelů. 
Platí přísný zákaz vstupu do oplocenek a na čerstvě osázené paseky !!!!!!!!! 
Nově vykácené porosty jsou mimo prostory kontrol a nejsou dokresleny. 

Správný směr a krásné zážitky ze sportovního zápolení přejí pořadatelé z TJ START Náchod. 
 

Nezapomeňte se občas zastavit a rozhlédnout, na tratích jsou krásné výhledy. 


