
Pokyny 

9. kolo Východočeského poháru  

Pořadatel : Východočeská oblast ČSOB 
Techn. provedení :  oddíl orientačního běhu TJ Sokol Kunvald 
Datum : sobota 27. června 2009 
Shromaždiště : Pastviny – parkoviště a louka 500 m východně od hráze přehrady  
Mapa: Studené 1 : 15 000, E 5 m, stav jaro 2008 
  mapníky na startu (neodhazujte je po lese !!!) 
Vzdálenosti : shromaždiště – start 700 m, převýšení 40 m, cíl- shromaždiště 200 m 

Parkování : 
Auta na  parkovišti v centru, bus – jednosměrný provoz v údolí 
Studenecké zátoky, 600 m od centra 

  bude vybíráno parkovné auto 20,- Kč, bus 50,- Kč 
Prezentace : na shromaždišti od 8.30 do 9.30 hod 
Start : 00 = 10.00 hod.  
Terén : kopcovitý, se střední sítí komunikací 
Časový limit : 150 minut 
Druh závodu : klasická trať 
Trat ě : závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VČO 

Občerstvení : 
Na shromaždišti, v kiosku Na hrázi (300 m západně) a v restauraci 
Formanka (1200 m východně) 

WC:  na shromaždišti v  TOI TOI 
Mytí :  pramen ve východní části parkoviště a v přehradní nádrži  
Výsledky : budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti 

Vyhlašování : 

Budou vyhlášeny a oceněny první tři v kategoriích HDR, v 
žákovských kategoriích H,D10N až H,D14 a v nejstarší kategorii žen 
a mužů. Vyhlášení proběhne co nejdříve po doběhu dětských 
kategorií, předpoklad je ve 13:15 

Výdej map : Ve 12 hodin 

Zakázaný prostor :  
 

je zakázán vstup do oplocenek, čerstvě osázených kultur, na pole a 
soukromé pozemky kolem budov vyznačené v mapě značkou 527 
sídliště. 

Funkcionáři : ředitel závodu : Pavel Trejtnar 
  hlavní rozhodčí:Jaroslav Jakubec 
  stavba tratí :       Zdeněk Zuzánek, Jaromír Bílek, Jaroslav Jakubec  

Příjezd na 
shromaždiště: 

Příjezd do obce Pastviny,v Pastvinách za mostem 500 m odbočka 
vpravo směr Údolní přehrada, 600 m za Studeneckou zátokou je 
centrum. Pozor na úzkou komunikaci a ostré zatáčky. Doporučujeme 
maximální opatrnost a sníženou rychlost. 

Upozornění: 
Pohybujeme se na soukromých pozemcích. Prosíme o dodržení 
pravidel slušného chování. Děkujeme. 

 


