
15. kolo Východočeského poháru v OB pro rok 2009 
zkrácená trať  

 
P O K Y N Y 

Pořadatel:   Východočeská oblast ČSOB 
 

Technické provedení: TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl orientačního běhu 
 

Datum:   sobota 31. října 2009 
 

Centrum: Radvanice - Slavětín, střelnice Policie ČR – dbejte pokynů pořadatelů 
 

Příjezd:Od Trutnova :             Chvaleč, u Kamenné hospůdky doprava po cyklotrase  ( bude značeno )na shromaždiště, autobusy přes 
Radvanice  na Slavětín ( bude značeno ) nebo od  Hronova – Radvanice - Slavětín 

 
Parkování:                               za poplatek 20,- Kč, autobusy 50,- Kč, 
 auta na louce u střelnice, po jejím zaplnění tam ,co autobusy  
                                                autobusy budou parkovat na silnici z Radvanic směr Slavětín 

 
Prezentace:                             v centru závodu od 8.30. do 9.30 

 
Start 00:   10.00 hod. 

 
Mapa:                                     Celestýn 1:10 000 ( rozměr 350x260) , E =5 m, stav srpen 2005, 
                                                mapa není vodovzdorně upravena, mapníky budou na startu.  

 
Upozornění:                           V lese místy probíhá těžba, na postupech se objevily se nové paseky – podstatné změny budou dokresleny. 

Některé oplocenky již byly odstraněny. Na loukách v západní časti prostoru jsou ohradníky pod proudem a 
možnost pastvy dobytka ( běží zde pouze kategorie dospělých závodníků).   

                                          Na shromaždišti není signál mobilních telefonů 02 

 
Popisy kontrol:  samoobslužně v centru závodu 

 
Terén: kopcovitý, členitý, většinou dobře průběžný, místy podrost a hustníky, časté přeběhy přes posekané 

louky, v lese množství pískovcových kamenů. 
     

Vzdálenosti:                           Parkování – centrum:  auta 200 m, autobusy 500 m 
                                          Centrum - start:                800 m, modrobílé fáborky  
   Centrum - cíl:       0 m 
     

Systém ražení: Elektronický systém ražení SportIdent, poslední ražení při průběhu cílem. V případě poruchy SI kontroly 
náhradní ražení mechanickými kleštěmi do vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení v cíli. Bez 
kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován. Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč. 
Dle SJC krabičky 201-210 neberou nové čipy (s čísly většími než 1000000). Majitelé dostanou čipy na 
prezentaci. 
 

Občerstvení:  v cíli - voda se šťávou, čaj 
    na shromaždišti ve stáncích běžný sortiment nápojů a jídla, navíc teplá medovina 

 
Šatny:                                     Na shromaždišti nejsou kryté prostory, možnost postavit oddílové  stany – dostatek prostoru 

  
WC:                                        TOI TOI v centru, na startu nejsou 

     
Mytí:   voda z cisterny na shromaždišti     

 
Výdej map:   po startu posledních závodníků, cca ve 12.00 hodin 

 
Vyhlášení výsledků:              cca v 13.00. Vyhlášeny budou všechny žákovské kategorie – diplomy, koláče   

 
Časový limit:             150 min pro všechny kategorie. Cíl bude uzavřen ve 14.30 hod. 

 
Protesty:                                Podávají se hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč. Při oprávněném protestu bude vklad vrácen. 

 
Upozornění:                     Zákaz vstupu do oplocenek a do vyznačených zakázaných prostorů. Na shromaždišti je pohyb povolen  ve 

vymezených prostorech. Je zakázán vstup na haldu a k bývalému dolu Celestýn – bude ohrazeno.  
 

Funkcionáři závodu:            Ředitel závodu  Pavel Petržela. 
             Hlavní rozhodčí  Pavel Hanuš 
             Stavba tratí  Jan Petržela, Milan Rejmont 
 

Přejeme Vám pěkné podzimní proběhnutí. 


