
P O K Y N Y 
pro 14. kolo 

Východočeského poháru 
 

 

Autokemp Stříbrný rybník, Hradec Králové 

15. 10. 2011 

OK99 Hradec Králové 

 

 

 

 
Centrum:  Autokemp Stříbrný rybník, Hradec Králové – Malšova Lhota 
  http://g.co/maps/apxst 
 
Parkování: přímo v areálu Autokempu, bude se vybírat parkovné 20Kč 
 
Prezentace: 8:45-9:30 v centru závodu 
 
Start:   10:00 = 00 (vzdálenost 1500 m, J od areálu tábora) 
  Kategorie HDR a P libovolný čas startu v rozmezí 0 - 120 
 
Vzdálenosti:  - parkování  - centrum – 0 m 

- centrum - start – 1500 m 
- cíl – centrum – 400 m 

  - vše ostatní je přímo v centru. 
 
Cíl:   400m jižně od areálu, v lese, mapy se odevzdávají do 12:00. Uzavření cíle v 14:15. 
 
Limit:   pro všechny kategorie 120 minut 
 
Mapa:   Stříbrný potok, 1 : 10 000, E – 5 m ISOM, revize jaro 2011 - mapoval: Nožička, velikost A4, 
pro kat. H21C:   Stříbrný potok, 1 : 15 000, E – 5 m, ISOM, revize jaro 2011 - mapoval: Nožička, velikost A4 
  - mapy jsou vodovzdorně upraveny 
 
Popisy:  každý závodník si odebere sám v centru závodu  
 
Systém závodu: U nejdelších kategorií se trať kříží i několikrát, dbejte zvýšené opatrnosti při výběru správného 

pořadí kontrol !!! 
 
Občerstvení:  šťáva v cíli  
 
Bufet:    občerstvení v restauraci v kempu 

http://g.co/maps/apxst


 
WC:   v  budově vedle restaurace  
 
Mytí:  omezené mytí (umyvadla) v budově vedle restaurace 
 
Školka:  v omezené míře bude k dispozici v centru 
 
První pomoc: v centru bude k dispozici lékař 
 
Přísný zákaz vstupu do oplocenek a na čerstvě osázené paseky pod pohrůžkou diskvalifikace !!  
 
Způsob ražení: SportIdent. V případě nefunkční jednotky na kontrolách použijte pro mechanické označení průchodu  
"R políčka" v rohu mapy.  
 
Vyčítání: bude probíhat v centru, nezapomeňte si po příchodu z cíle vyčíst!! 
  
Výsledky:   předběžné výsledky budou zveřejněny v centru závodu, oficiální výsledky budou na webové stránce 
závodu. 
 
Vyhlášení výsledků:  žákovské kategorie cca 13,00  
 
Popis terénu:  Typický královéhradecký terén s pravidelnou sítí komunikací a značným množstvím vegetačních 

detailů. Terén protínají potoky, které by měly být ve všech místech broditelné. 
 
Jury:   složení bude zveřejněno od rána v centru závodu 
 
Hlavní funkcionáři: stavba tratí:   Kamenický Jakub  
   hl. rozhodčí:   Azeb Karim  
   ředitel závodu   Veselý Ondřej 
 

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB  a Soutěžního řádu Východočeské 
oblasti 

     Za pořadatele přeje správný směr a lehké nohy Ondra Veselý 
 
Tuto sportovní akci podpořili:       
 
            

    


