
Pokyny
- 8.kolo východočeského poháru –

- 

Pořadatel:  KOB Dobruška
Datum:  Neděle 27.5.2007
Centrum:  Dobruška, bazén
Druh závodu: krátká trať
Předpokládané časy: Více na: http://www.vco-ob.cz/dok/srvc07.pdf
Prezentace: v neděli 27. 5. 2007, v centru závodu 8.45 - 9.30 hod.
Příjezd: podle přiloženého plánku, bude značen pořadateli, dodržujte prosím

značený směr příjezdu a zákazy odbočení
Parkování: přednostně využívejte místa určená pořadatelem (viz zmíněný plánek),

jinak je možné parkovat kdekoli v městě při dodržení všeobecně platných
zákonů. Nebude vybíráno parkovné.

Vzdálenosti: Parkoviště - centrum 0 - 1 km
Centrum - prezentace 0 m
Centrum - start 500 m
Centrum - cíl 0 m

Mapa: Dobruška 1:7500, e = 5m, rozměr A3, stav duben 2006, autor T.
Leštínský, mapníky na startu

Popis terénu: Městská zástavba, sídliště, vilové čtvrti, centrum, park, přes 80%
zpevněný povrch, mírné převýšení. Doporučujeme obuv bez hřebů.

Start 00: 10.00, cesta na start je značena modrobílými fáborky
Startovní listiny: zveřejněny na www stránkách závodu, v centru na informačních

tabulích a na startu
Popisy kontrol: v centru závodu formou samoobsluhy na výsledkových tabulích.
Systém ražení: SportIdent, v případě selhání SI - krabiček ražení do mapy v

příslušných políčkách
Cíl: v centru, závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a jsou povinni

po doběhu vyčíst (popř. vrátit vypůjčenou) SI - průkazku.
Časový limit: 90 minut
Vyhlášení výsledků:předpokládaný čas vyhlášení ve 13.30 hod, kromě dětských

kategorií, kde vyhlásíme první tři závodníky, budou vyhlášeni i vítězové
ostatních kategorií.

Upozornění: Dbejte zvýšené opatrnosti, při závodě se budete se pohybovat po
nezajištěných komunikacích. Při přebíhání silnic má vždy přednost doprava!
Závodíte na vlastní nebezpečí.

První pomoc:Drobná poranění v cíli, větší úrazy Nemocnice Opočno, Náchod
Hygiena: V centru je k dispozici WC a sprchy.
Protesty: písemně proti vkladu 200,- Kč hl. rozhodčímu.
Občerstvení:v centru závodu stánkový prodej - obvyklý sortiment
Dětská školka:v centru závodu nebude zajištěna dětská školka
Funkcionáři:Ředitel - Radek Sedlák

Hl. rozhodčí - Tomáš Leštínský
Stavitel tratí - Sedlák a Leštínský



Plánek příjezdu


