
10. závod Východočeské poháru v OB pro rok 2008 
 

POKYNY 
 
Pořadatel:   Východočeská oblast ČSOB 
Technické provedeni:  TJ Sokol Žamberk, oddíl orientačního běhu ZAM 
Datum:   27.9.2008 
Druh závodu:  klasická trať 
Centrum:   Studené, sportovní areál u hospody Podskalák,  
    Odbočka ze silnice č.11- v obci Bredůvka,  4 km před  

Jablonným n.Orl. vlevo, značeno z Bredůvky 
Prezentace:   v centru od 8.30 do 9.30 
Dodatečné přihlášky: dle možností pořadatele za dvojnásobné startovné. 

Možnost zapůjčení čipu SI - 40,- Kč. V případě ztráty 
čipu SI bude pořadatel požadovat náhradu 700,- Kč. 

Start 00:   10.00 hod 
Mapa:   Studené 1:15 000, E=5 m, stav léto 2008, A4 

mapa není vodovzdorně upravena,  
mapníky k dispozici na startu 

Zákaz vstupu:  na čerstvě osázené paseky, do oplocenek a   
na soukromé pozemky 

Terén:    kopcovitý, středně průběžný, v SV části skalnatý 
Vzdálenosti   Centrum – start:           750 m, modro-bílé fáborky 
    Cíl – centrum:              450 m 
    Parkoviště – centrum:  200 m  
Parkování:   dle pokynů pořadatelů  

parkovné – auta: 20,- Kč, bus: 50,- Kč 
Sloučení kategorií: Pro nízký počet přihlášených do kategorií H21A a 

D21A jsou sloučeny kat.H21A+H21C a D21A+D21C 
 
Systém ražení:  Sportident, v případě selhání SI jsou na mapě v pravém  

dolním rohu políčka R. V případě ražení předloží 
závodník označenou mapu ke kontrole v cíli. 

Popisy kontrol:   formou samoobsluhy v centru  
Časový limit:  150 min pro všechny kategorie 
Výdej map:   od 11.30 hod 
Občerstvení:  na trati – pro kategorie nad 60 min, značeno v mapě 

V cíli - čaj 
V centru restaurace Podskalák, prodejna potravin a 
stánkový prodej 

Upozornění:  Restaurace slouží pouze pro OBČERSTVENÍ, nikoliv 
jako šatna 



 
 
WC: pouze v centru, TOI-TOI a v restauraci 
Mytí: v centru, provizorní umyvadla 
 Koupání v hasičské nádrži na vlastní nebezpečí 
 
První pomoc: v centru bude přítomen lékař 
 
Vyhlášení výsledků: ve 13.00 hod v centru, první tři závodníci 

v žákovských kategoriích obdrží diplom a věcné ceny 
 
Protesty: s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu, při 

oprávněném protestu bude vklad vrácen 
 
Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu 

Vč.oblasti 
 
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Václav Tobiška 
 Hlavní rozhodčí: Jaroslav Jakubec 
 Stavitel tratí: Jaroslav Jakubec 

Václav Tobiška 
     
 
Sponzoři:   UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI 
    FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY 

    INA  LANŠKROUN, s.r.o. 

    VAKSTAV spol. s r.o.  JABLONNÉ NAD ORLICÍ 

    Nadační fond nadaných se sídlem 
v Jablonném nad Orlicí 

    ČSAD  ŽAMBERK  s.r.o.   

    ZEZ  SILKO s.r.o.  ŽAMBERK 

    KNIHAŘSTVÍ  HRUBÝ, Dvůr Králové nad Labem   

    JOSEF STRNAD spol. s r.o.  Žamberk 

    NO+BL  ŽAMBERK spol. s r.o. 

     

SPRÁVNÝ SMĚR A VOLBU POSTUPŮ PŘEJI POŘADATELÉ ZAM ☺.  
     
 



 
     

 


