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POKYNY 9.kolo soutěže Východočeské oblasti 23.6.2007 Háskov 
    
Centrum: 
penzion a hostinec u Hásků, Háskov – Františkov (Loc: 50°42'48.04"N,15°28'30.03"E) 
Příjezd: 
po silnici č. 14 Jilemnice-Jablonec nad Jizerou, odbočka Buřany (bude značeno!). Háskov je od 
odbočky vzdálen cca 5 km stále rovně po cestě.. Cesta je v první části (400m) ve velmi špatném 
stavu, ale s opatrností sjízdná. Celý úsek bude značen. Plánek příjezdu je na webu závodu. 
Parkování: 
Parkování bude striktně probíhat dle pokynů pořadatelů. Auta: parkovné 20 Kč  Busy: parkovné 
50 Kč  
Shromaždiště:  
prostor u hostince u Hásků s možností postavit oddílové stany 
Vzdálenosti:  
Suchá varianta: parkoviště aut, prezentace, cíl  : v centru 

parkoviště (výstup)  bus – centrum  : 400 m  
shromaždiště – start   :   900 m (modrobílé fábory) 

Mokrá varianta: prezentace, cíl    : v centru 
parkoviště aut – centrum  : 400-500 m 
parkoviště (výstup)  bus – centrum  : 400 m  
shromaždiště – start   :   900 m (modrobílé fábory) 

Prezentace: 
v centru  do 9:30 
Start:  
00 = 10:00 hod.  
Předpokládané časy: 
dle soutěžního řádu Východočeské oblasti na rok 2007 
Mapa:  
Omega, 1: 10 000, E = 5m, stav srpen 2005, změny včetně zakázaných prostorů (požadavek 
KRNAP) jsou dotištěny v mapě svislým šrafováním, mapa byla použita žA, žB – vyvěšena v 
centru 
Terén:  
Horský krkonošský, členitý s množstvím skalek a skalních výchozů  
Startovní listiny: 
Zveřejněny na webu závodu a vyvěšeny v centru a na startu 
Popisy kontrol: 
Formou samoobsluhy na výsledkových cedulích v centru 
Ražení: 
elektronický systém ražení SPORTIDENT, v případě nefunkčnosti SI jednotky razí závodník do 
mapy do příslušných políček a mapu předloží ke kontrole v cílovém koridoru 
Občerstvení:  
v cíli voda se šťávou, na  shromaždišti v hostinci u Hásků  
Občerstvení na trati:  
značeno standardně v mapě – voda se šťávou  
Cíl: 
závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a po odevzdání mapy (do 12:00) je povinen 
vyčíst svůj SI průkaz, popř. ho vrátit pořadateli 
Časový limit:  
120 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle ve 14:30 hod. 
WC:  
v hostinci Háskov, na startu není možnost 
Mytí:  
Omezeně z hadice ve škopíčcích 
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Výsledky:  
vyvěšovány průběžně v centru – po kategoriích, konečné na stránkách závodu a Vč.oblasti  
Vyhlášení:  
vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích HD10C, HD12C, HD14C, HD10N a 
vítězů kategorií HD12D, HD14D, HD16C, HD18C a HD21AC (13:30) 
Protesty:  
písemně hlavnímu rozhodčímu, doložené vkladem 200,- Kč 
Předpis:  
soutěží se dle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu VČO 
Jury:                             
složení 3členné jury bude zveřejněno na shromaždišti 
Zdravotní služba:         
bude k dispozici v cíli, nejbližší nemocnice Jilemnice  
Školka: 
V centru, poblíž prezentace a cíle,vedoucí Renata Viková.                                   
 
Upozornění:  
ZÁKAZ  VSTUPU na čerstvě osázené kultury, do prostorů označených v mapě svislým 
šrafováním a do soukromých pozemků v okolí chalup a chat (upravované trávníky) 
 
 
HDR (děti a rodiče)  : určeno pro děti s doprovodem, provedení linie 
H10N, D10N (pouze děti) : určeno pro děti bez doprovodu, provedení linie 
V kategorii H10N a D10N nebudou na start vpuštěni závodníci s doprovodem! 
P (příchozí)   : určeno pro začátečníky, trať na úrovni D16D 
Start HDR a P bude "volný" podle příchodu na start (max. do času 100). 
 
                                     
Funkcionáři závodu:  
ředitel závodu: David Hlaváč 
hlavní rozhodčí: Martin Král, R2 
stavba tratí:   Lenka Mechlová 
 
Děkujeme majitelům penzionu u Hásků a ostatním vlastníkům lesa a pozemků, správě KRNAP. 
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