
8.kolo soutěže Východočeské oblasti – krátká trať 
 
Pořadatel :  Český svaz orientačního běhu, Východočeská oblast 
Technické provedení : OK Jilemnice 
Datum :  Sobota 13.června 2009  
Shromaždiště :  Martinice v Krkonoších – fotbalové hřiště 
Druh závodu :  Krátká trať 
Časový limit :  90 minut pro všechny kategorie, uzavření cíle ve 13:45 
Systém ražení : Elektronický – Sportident, půjčovné za čip SI činí 40,- Kč 
Kategorie : Dle soutěžního řádu Východočeské oblasti ČSOB 
 
Prezentace : V centru od 8:00 do 9:30 hodin 
Start :  00 = 10.00 hod.  
Výdej map :  12:30 na shromaždišti 
Vyhlášení vítězů : Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13:15 
 
Příjezd : Od Horek u Staré Paky, Roztok u Jilemnice nebo Jilemnice 
Parkování :  parkování aut na louce směr Roztoky u Jil., bude vybíráno parkovné auto 20,- 

Kč, bus po vyložení posádky na bus zastávce v Jilemnici na AN 
Vzdálenosti :  Shromaždiště – prezentace – v centru 
 Parkoviště – shromaždiště 300 metrů 
 Shromaždiště – start: 1000 m (modrobílé fáborky) 
 Cíl – shromaždiště: 1200 m (červenobílé fáborky) 
Mapa :  U hřbitova 1:10 000, E =  5 m, revize květen 2009 (podklad mapa Javorek 

2000), formát A4, mapa nebude vodovzdorně upravena, mapníky k dispozici 
na startu  

Popisy kontrol : K dispozici na shromaždišti 
Terén :  Typický podkrkonošský s dobrou průběžností, mírně zvlněný, dostatečné 

množství cest a hustníků 
Zakázaný  prostor : Všechny prostory, jejichž nepřekonatelnost je dána z mapového klíče a dále 

je zakázán vstup do oplocenek, čerstvě osázených kultur, na pole a soukromé 
pozemky. 

 Porušení těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací !!  
Upozornění : Oblast byla před třemi lety zasažena vichřicí Kyrill, jejíž důsledky jsou dosud 

patrné. V lese je značné množství vývratů, které nejsou v mapě. 
 Polomy jsou vyznačené na mapě červenými křížky, doporučujeme 

neprobíhat. Na shromaždišti bude možnost ve vyhrazeném prostoru postavit 
klubové stany. 

 
Výsledky :  Na shromaždišti – po kategoriích, konečné na stránkách závodu a Vč.oblasti  
Školka : Na shromaždišti, poblíž prezentace 
WC:  na shromaždišti TOI TOI, záchod v budově, provizorní na startu 
Mytí :  Sprchy v budově na shromaždišti, po vyčerpání teplé vody poteče dostatek 

studené vody 
Zdravotní služba Lékař bude přítomen na shromaždišti u prezentace 
Občerstvení :  pití (voda se šťávou)  po doběhu bude připraveno v cíli 
   na shromaždišti prodej občerstvení všeho druhu – stánky fotbalistů 
 
Jury : Novák Jiří, NPA 
 Víchová Ladislava, LPU 
 Hepner David, SHK 
 
Funkcionáři závodu :  ředitel závodu: Evžen Malý, R2 
 hlavní rozhodčí: Aleš Malý, R2 
 stavba tratí: Martin Král, R1 
 
Předpis:  Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního 

řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB 
Protesty : Písemně hlavnímu rozhodčímu doložené vkladem 200,- Kč 
 
Další informace naleznete na http://vco2009.ok-jilemnice.cz 


