
13. závod Východo eského poháru v OB pro rok 2008

PP OO KK YY NN YY

Po adatel:                 Východo eská oblast SOB.

Technické provedení:   SK Ly ování a orienta ního b hu Nová Paka.

Datum:                          Sobota 18. íjna 2008.

Shroma di :                Nová Paka – sjezdovka u zimního stadionu.

Prezentace:                    Na shroma di ti od 8.30 do 9.30 hod.

Start 000:                       10.00 hod.

Mapa: ZA BARÁKEM   1:10000,  E=5 m, stav zá í 2008, rozm r 297 x 210 mm,
mapovali Karel, Ji í, Zden k Novákovi a Filip Anto .
Pro v echny kategorie jsou vodovzdorn  upraveny.

Zvlá tní map.zna ky:     Zelené kole ko: výrazný strom
Zelený k ek:   vývrat
Hn dý k ek:   plo inka

erný k ek:    jiný objekt

Terén: Kopcovitý s mno stvím erozních tvar , místy kameny a srázky, r znorodý
porost s p evá  dobrou pr ností, áste  louky.

Závodní prostor: Krom  centra závodu (dolní ást sjezdovky a zimní stadion) je ve kerý prostor
na jih od p íjezdové komunikace závodním prostorem.

Vzdálenosti: Shroma di  – start:                        750 m, 0 m p evý ení,
      zna eno modrobílými fábory

                                      Shroma di  – cíl:                           0 m
                                      Parkovi  - shroma di :               do 200 m

Systém ra ení: Elektronický systém ra ení SPORTident,  poslední ra ení p i pr hu cílem.
V p ípad  poruchy SI kontroly náhradní ra ení mechanickými kle mi do
vyzna ených okének na map . Kontrola ra ení do mapy v cíli. Bez kontroly
ra ení do mapy bude závodník diskalifikován.

Organizace startu:         v 1. koridoru kontrola podle startovky a nulování ip
                                      ve 2. koridoru  kontrola nulování ip
                                      ve 3. koridoru  start

! Pro kategorie HDR a P zvlá tní koridor se startovací krabi kou, p íchod na
start libovolný!

Startovní listina:           Bude vyv ena na shroma di ti a na startu. Oddílové startovní listiny u
prezentace v obálce. Zm ny a dohlá ky na dohlá kovém tiskopisu V  oblasti

edlo te ji  vypln né.

atny: Pod irým nebem na shroma di ti, v p ípad patného po así ve vlastních
stanech nebo dopravních prost edcích.

Ob erstvení: Na trati voda – zna eno v map , v cíli voda se ávou.
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V centru stánky s bohatým výb rem ob erstvení a bufet Hokejka na zimním
stadionu.

WC: Na shroma di ti bude k dispozici sociální za ízení zimního stadionu
s dostate ným po tem záchod . Zákaz vstupu v botách se h eby!!

                                       Na startu nouzové WC.
!!D razn ádáme ú astníky závodu, aby pou ívali pouze vyhrazené WC !!

Mytí: V umyvadlech v sociálním za ízení zimního stadionu. Pouze k mytí vlastní
osoby. Neperte své dresy a neumývejte boty!!

Zdravotní slu ba: Léka ská slu ba na poliklinice v Nové Pace.

Výsledky: Pr né výsledky budou vyv ovány v pr hu závodu na ozna eném míst ,
oficiální výsledky a mezi asy budou k dispozici na stránkách V .oblasti a na
stránce závodu: http://www.npa.cz/zavody/pohar2008

Výdej map: Mapy se odevzdávají v cíli do 12.00 hod.

asový limit: 120 min pro v echny kategorie.

Vyhlá ení: Vyhlá ení prvních t í závodník  v ákovských kategoriích a kategoriích
DH21A,C v ostatních kategoriích pouze vít zové ve 13.00 hod.

Protesty: Podávají se hlavnímu rozhod ímu s vkladem 200,- K , p i oprávn ném
protestu bude vklad vrácen.

edpis: Sout í se podle platných Pravidel pro závody v OB a Sout ního ádu sout í
 oblasti SOB pro rok 2008.

Parkování: Autobusy na p íjezdové komunikaci, auta na odstavných plochách u centra
závodu. Zákaz parkování mimo ur ené prostory, dbejte pokyn  po adatel .
Parkovné za auto 20 K . Parkování autobus  zdarma. P íjezd na parkovi  ze
silnice Trutnov-Ji ín. Bude zna eno. Pou ívejte pouze zna ený p íjezd. Nová
Paka je zna  rozkopána. Info na stránkách závodu viz.plánek p íjezdu

Upozorn ní:              -      Zákaz  vstupu do oplocenek, erstv  vysázených pasek a oplocených
                                             pozemk . Nevstupujte na soukromé pozemky v okolí centra závodu.

-     Dejte pozor p i p ebíhání silnice 3.t . Nová Paka-Úbislavice!!
                                      -      Zákaz vstupu do lesa se psy.

- edem d kujeme v em ú astník m za udr ení po ádku v prostoru
závodu a na shroma di ti.

- Prezentace a dohlá ky budou bezpodmíne  ukon eny v 9.30!!!
- Poslední prodej fy KAZBO  – po vyhlá ení výsledk  losování cen!!!

Funkcioná i závodu: editel závodu             Kalibán Jaroslav
hlavní rozhod í           Novák Ji í
stavitel tratí                 Bejr Zden k

                                       velitel shroma di     Novák Karel

Po adatelé p ejí v em závodník m dobrý sm r, astný lov (samoz ejm  kontrol) a nezapomenutelné
zá itky ze závodu na map  Za Barákem.
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