
14. závod Východočeského poháru v OB pro rok 2005 
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Pořadatel:                 Východočeská oblast ČSOB 
 
Technické provedení:   Sportcentrum Jičín 
 
Datum:                          Sobota 5.listopadu 2005 
 
Shromaždiště:               Vojice-Podhorní újezd – parkurové cvičiště v severní (horní) části obce                                                              
   Značení příjezdu od hlavní silnice JC-HK 
 
Prezentace:                   Na shromaždišti, 8.30 - 9.30 hod. 
 
Start 000:                      10.00 hod.    
 
Mapa:                           Vojice, 1:10000/Lom Vojice 1:5000, ekvidistance 5 m, stav jaro 2004, obě 

mapy na jednom archu, rozměr 450 x 300. 
 Není vodovzdorně upravena 
 
Terén:             Podhorský terén dobře průchodný s minimálním podrostem, les smíšený. 

V závěrečné části tratí bývalý lom s detailními terénními tvary. Na okrajích 
skalní srázy – dbejte zvýšené opatrnosti. 

 
Zakázaný prostor: Les v okolí shromaždiště, soukromé pozemky a sady. 
 
Vzdálenosti: Shromaždiště – start:                       1400 m, značeno modrobílými fábory 
                                   Shromaždiště – cíl:     0 m   

Parkoviště aut - shromaždiště: 0 m  
Zastávka autobusů- shromaždiště:   200 m 

 
Tratě: Kategorie HD14C, HD16C a starší mají poslední část trati na mapě Lom 

Vojice (1:5000). Tato část trati až po doběh do cíle má volné pořadí kontrol 
(skorelauf). Kódy jednotlivých kontrol jsou uvedeny v mapě (jako u závodů 
LOB). Kontroly v část trati s volným pořadím jsou v popisech pro přehlednost 
odděleny symbolem povinného úseku v délce 0 m. Přechod z měř. 1:10000 na 
1:5000 – viz. schematický náčrtek 

 
 
 
      
       

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1:10000 
1:5000 



 
 
 

Systém ražení: Elektronický systém ražení SPORTident,  poslední ražení při průběhu cílem. 
 V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do 

vyznačených okének na mapě. 
  
Občerstvení: Čaj v cíli + stánky na shromaždišti. 
 
WC: Pouze na shromaždišti. 
 !!Důrazně žádáme účastníky závodu, aby používali pouze vyhrazené WC !!  
 
Mytí:   V centru - nouzové v umyvadlech na vyhrazeném místě. 
 
Zdravotní služba: V cíli. 
 
Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném 

místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti 
a na naší stránce: http://www.objicin.tpc.cz  

 
Časový limit: 150 min pro všechny kategorie. 
 
Vyhlášení: Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.15 hod. 
 
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč.  
 
Parkování: Auta na shromaždišti. Dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné za auto 20 Kč. 

Parkoviště autobusů je v obci v blízkosti shromaždiště.  
 

Upozornění:  Zákaz  vstupu do oplocenek, čerstvě vysázených pasek (do 1m) a oplocených 
pozemků. 
 

Funkcionáři závodu: ředitel závodu             Ticháček Radek 
 hlavní rozhodčí           Kalenský Tomáš 
 stavitel tratí                 Ticháček / Kalenský 
                                       
 
Pořadatelé přejí všem závodníkům správný směr.                 


