Český svaz orientačních sportů
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
sobota 17. 4. 2010
4. kolo Východočeského poháru – klasická trať
Vítáme Vás – účastníky i diváky – a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.

POKYNY
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů – východočeská oblast sekce OB
Pořádající subjekt: TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Centrum:
Brzice (okres Náchod), travnaté hřiště v obci. Doporučujeme oddílové stany!
Příjezd autem: Od vjezdu do obce Brzice bude značen příjezd k parkovišti na louce. Dbejte pokynů pořadatelů! Bude
vybíráno parkovné 20,-Kč/auto. Vzdálenost z parkoviště do centra závodu je do 500 m. Zákaz
parkování v jiných částech obce – úzké uličky a soukromé pozemky!
Příjezd busem: Výstup z autobusů bude na autobusové zastávce u vjezdu do Brzic, kde budou autobusy zároveň
parkovat. Vzdálenost do centra závodu je do 500 m. Parkovné nebude vybíráno.
Prezentace:
V centru závodů v sobotu 17.4.2010 od 8:45 do 9:30 hodin.
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát. V případě poruchy
SI jednotky razí závodník do mapy do vyhrazených R políček. Náhradní ražení bude kontrolováno
v cíli.
Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč
Start:
00 = 10:00 hodin
Start S1 – pro všechny kategorie kromě HD21C. Vzdálenost z centra závodu je 1km, převýšení 0m.
Cesta je značena modro-bílými fáborky. Na startu bude nouzové WC.
Start S2 – pro kategorie HD21C. Start je umístěn v centru závodu.
Hromadný start kategorie H21C bude v 10:15 ze startu S2 v centru závodu.
Hromadný start kategorie D21C bude v 10:30 ze startu S2 v centru závodu.
Terén:
Podkrkonošský terén. V části prostoru zalesněné, různě příkré svahy, místy s kameny a skalkami. V
části plochý, velmi rychlý les, dobrá průchodnost porostů, hustá síť komunikací.
Zákaz vstupu do prostorů v mapě označených mapovými značkami č. 415 (žlutá s černými tečkami
= pole i neoseté), č. 527 (žlutozelená = soukromá plocha). Zákaz vstupu do oplocenek. Zákaz
vstupu na nově osázené paseky, na kterých je v mapě červené šrafování. Nově osázené paseky je
možno překonávat po cestách a průsecích.
Při nedodržení zákazu vstupu hrozí diskvalifikace v závodě.
Mapa:
Běluňka, M 1:15 000, pro kategorie HD12 – HD45C.
Harcov, M 1:10 000, pro kategorie HD10, HD10N, HDR, HD45D a vyšší.
Mapy (kromě kategorií HD21C) nejsou vodovzdorně upraveny. Na startu budou k dispozici mapníky.
Stav jaro 2009. ISOM2000. Mapovali a kreslili J. Netuka a T. Leštínský.
Nové oplocenky na postupech jsou dokresleny plnou červenou čárou. Nové paseky jsou dokresleny
červeným šrafováním a platí do nich zákaz vstupu.
Mapy odevzdávají závodníci v cíli do 12 hodin.
Zvláštní mapové značky: Hnědý křížek = plošinka, zelený křížek = vývrat, zelené kolečko =
výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt.
Trať:
Klasická s pevným pořadím kontrol, intervalový start – všechny kategorie kromě HD21C.
Kategorie HD21C běží kombinovaný závod na klasické trati s hromadným startem. Část tratě bude
tvořena volným pořadím kontrol (skorelauf), zbylá část bude s pevným pořadím kontrol. Závodníci
mají společnou uzlovou kontrolu číslo 1, kterou všichni orazí jako první a která zároveň ukončí volné
pořadí kontrol s číslem 12, dále pokračují závodníci běžnou tratí.
Závodníci kategorií HD21C mají zvláštní sběrnou kontrolu a doběhový koridor. O umístění rozhoduje
pořadí na cílové pásce. Až poté závodníci razí cílovou jednotku. Při současném doběhu více
závodníků určuje pořadí hlavní rozhodčí. (Výše uvedené platí pouze pro kategorie HD21C! Ostatní
závodníci dobíhají druhým koridorem a razí cílovou jednotku na cílové čáře).

Parametry tratí:Viz samostatná tabulka.
Občerstvení:
V lese – občerstvovací stanice na kontrolách č. 33 a 82 (značeno v popisech) a na postupu (značeno
v mapě kelímkem). K dispozici bude voda.
V cíli – šťáva, voda.
V centru závodu – možnost občerstvení v bufetu.
Cíl:
Vzdálenost cíle od centra závodu je 100 m.
Časový limit:
150 minut
Uzavření cíle: 150 minut po startu posledního závodníka.
Vyhlášení vítězů žákovských kategorií:
Ve 13:00 hodin v centru závodu.
Zdravotní služba: První pomoc v cíli, zajišťuje MUDr. Lenka Doležalová.
Odpadky:
Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do modrých pytlů, které jsou
viditelně označené. Ostatní odpad odkládejte do pytlů černých.
WC:
Toi-Toi v centru závodu.
Mytí:
V centru závodu. K dispozici jsou plastová umyvadla. Prosíme nepoužívejte mýdlo.
Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se
souhlasem ředitele závodů.
Protesty:
S vkladem 200 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledků po ukončení
závodu se zasílají na adresu Martina Fejlková, Střelecká 804, 500 02 Hradec Králové.
Jury:
Složení jury bude zveřejněno v centru závodu na nástěnce.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu východočeské oblasti.
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Karel Toužil
Hlavní rozhodčí: Martina Fejlková (R2)
Stavitel tratí: Miroslav Slovák (R2), Zdeněk Šabatka

