Východočeský pohár 2010
POKYNY
6. a 7. kola Východočeského poháru 2010
Poř. orgán:

Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Poř. subjekt:

Magnus Orienteering (ASU)

Datum:

sobota 8. května 2010

Centrum:

6. kolo - Moravská Třebová, hřiště 1. ZŠ, Komenského ul.
GPS: 49°45'34.621"N, 16°39'49.336"E
7. kolo – Boršov (2 km J od Mor. Třebové), areál Českého rybářského svazu
GPS: 49°44'40.924"N, 16°38'31.567"E

Parkování:

6. kolo – na parkovištích mimo závodní prostor, viz plánek
7. kolo – v obci podél silnice
Vždy dbejte pravidel silničního provozu. Nebude vybíráno parkovné.

Program:

8:30 – 9:30
10:00
12:15
12:30
13:30 – 14:00
14:30
17:15

prezentace v centru 6. kola
start 00 6. kola (sprint)
vyhlášení vítězů žákovských kategorií 6. kola
otevření centra 7. kola
prezentace v centru 7. kola
start 00 7. kola (krátká trať)
vyhlášení vítězů žákovských kategorií 7. kola

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení
kleštěmi. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Vyčítání čipů v centru závodu.
Popisy kontrol:

vždy v centru před jednotlivými závody. Na popisech 7. kola je chybně uveden typ
závodu „sprint“, namísto „krátká trať“.

Terén:

6. kolo - historické centrum města, vilová zástavba, lesopark, částečně zvlněný
7. kolo – zvlněný terén, množství terénních detailů, v části skály, porostově velmi
různorodý

Mapa:

6. kolo - Olivetská hora, podle platného mapového klíče (ISSOM 2007), duben 2009,
rozměr A4, 1:5000, E= 2,5m, mapoval J. Fátor, tisk ofset,
zvláštní mapové značky: modrý křížek – hydrant, černé kolečko – ohniště, květináč,
jiný umělý objekt, černý křížek – tyč, průlezka, jiný umělý objekt
7. kolo – Dvorská, podle platného mapového klíče (ISOM 2000), duben 2009, drobná
aktualizace duben 2010, rozměr A4, 1:10 000, E = 5 m, mapovali P. Cigoš, L. Grepl, P.
Konůpka, T. Leštínský, M. Suchý, V. Vozda, R. Zbranek, tisk ofset,
zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelená tečka – osamělý strom,
hnědý křížek – plošinka
Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. Nebude vybírána v cíli. Závodníci jsou
povinni chovat se v duchu fair play a zejména podle bodu 6.4 pravidel orientačního běhu.

Trať:

6. kolo – sprint
7. kolo – krátká trať

Parametry tratí:

budou zveřejněny na stánkách závodu a v centru závodu

Časy vítězů:

dle platného Soutěžního řádu Východočeské oblasti

Časový limit:

6. kolo – 40 minut
7. kolo – 80 minut
cíl bude uzavřen po uplynutí časového limitu posledního závodníka

Předběžné výsledky: v centru jednotlivých závodů
Vzdálenosti:

parkování 6. kolo – centrum 6. kolo
centrum 6. kolo – start 6. kolo
centrum 6. kolo – cíl 6. kolo
centrum 6. kolo – centrum 7. kolo
parkování – centrum 7. kolo
centrum 7. kolo – start 7. kolo
centrum 7. kolo – cíl 7. kolo

50 – 600 m
230 m (modrobílé fáborky)
140 m (červené fáborky)
3 500 m
50 – 800 m
1 900 m / 120 m (převýšení)
(modrobílé fáborky)
1.600 m

Občerstvení:

- v cíli (voda)
- stánek s občerstvením v centru 7. kola (v provozu od 12:00)
- restaurace v Moravské Třebové

WC, mytí:

6. kolo – pouze WC (TOI-TOI) v centru
7. kolo – WC v centru (pevné i TOI-TOI) + záchody před startem (lesní)

První pomoc:

nemocnice Moravská Třebová

Protesty:

s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Jury:

Zdeněk Duch (LPU), Lubomír Macháček (CHC), Miroslav Slovák (SHK)

Funkcionáři:

ředitel
hlavní rozhodčí
stavitel tratí 6. kolo
stavitel tratí 7. kolo

Upozornění:

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu.

Tomáš Ježek
David Aleš, R1
Roman Zbranek, R3
Matěj Suchý, R3

Zakázané prostory: Vyznačeny na plánku na stránkách závodu a vyvěšeném v centru.
Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VčO.

