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5.kolo Východočeského poháru 

Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati 
 

 
Pořadatel :  Oddíl orientačního běhu Vamberk 
Datum :  sobota 28.duben 2012 
Centrum :   areál ZŠ Doudleby nad Orlicí 
Prezentace :  v centru od 8.30 – 9.30 hod 
Parkování :  Auta a autobusy budou parkovat v areálu zámku (vjezd z hl.silnice) 
   Přísný zákaz parkování v obci (poškození dobrého jména OB !!!)  
   bude vybíráno parkovné auto 20,- Kč, bus 50,- Kč 
Vzdálenost :  parkoviště – centrum  500 m (bude značeno zelené fábory !!!) 

centrum – start  1900 m (přev. 70m) 
cíl- centrum   1600 m 
v případě nepřízně počasí bude připraven stan u cíle kde je možnost  
odložit věci cestou na start 

Mapa :  Vrbická studánka, 1:10 000, E=5m, stav 04/ 2012 ,  
mapoval Josef Doležal, Bohuslav Jindra 

   velikost A4, mapníky na startu (neodhazujte je po lese !!!) 
Trať :   krátká trať  
Start :    00 = 10.00 hod., intervalový (modrobílé fábory) 
Terén :  kopcovitý , se střední sítí komunikací (v lese probíhá neustále těžba) 
Časový limit : 80 minut, uzavření cíle 13.30hod 
Kategorie P +HDR : pro kategorii P+ HDR je určen vlastní koridor, start dle pokynů   
   pořadatele na startu, start od 10.00 do 11.30 hod. 
Trat ě :  závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VČO 
   Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur !!! 
   Zákaz vstupu na soukromé pozemky !!! 
Občerstvení :  pití po doběhu bude připraveno v cíli 
   v centru prodej uzenin a nápojů 
   další občerstvení připraveno ve školní jídelně 20 m (polévka, gulášek) 
   u prezentace prodej tradičních vamberských buchet   
   další možnost návštěvy zámku (kde je připravena výborná kavárna) 
WC:    v centru TOI TOI 
Mytí :    u shromaždiště (lavory – klasika), popř. u řeky 
Výsledky :  budou průběžně vyvěšovány u shromaždiště 
Vyhlašování :  po skončení závodu ve sprintu 
   budou vyhlášeni závodníci na 1.-3.místě v žák.kategoriích a  
   vítězové oblastního mistrovství 
Upozornění :  dbejte prosím zvýšené opatrnosti cestou na start, budete přecházet  

hlavní silnici, samozřejmě všude bude dopr.značení a omezení 
rychlosti 

Protesty :  písemně s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu 
První pomoc : v centru u prezentace 
Výdej map :  mapy se budou vydávat po skončení závodu 



Funkcionáři :  ředitel závodu : Karel Rykala 
   hlavní rozhodčí: Michal Smutný 
   stavba tratí :  Tomáš Veverka  
Poznámka : v pauze mezi závody můžete navštívit mj. místní zámek (natáčel se zde 

film Čachtická paní) 
 
 
 
 

POKYNY  PRO  ZÁVODNÍKY  
 
 

Doudleby nad Orlicí 
28.04.2012 

 
6.kolo Východočeského poháru 

Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu 
 

 
Pořadatel :  Oddíl orientačního běhu Vamberk 
Datum :  sobota 28.duben 2012 
Centrum :   areál ZŠ Doudleby nad Orlicí 
Prezentace :  v centru od 8.30 – 9.30 hod 
Vzdálenost :  centrum – start  200 m  

cíl- centrum       0 m 
Mapa :  Doudleby, 1:5 000, E=2m, stav jaro 2012 ,  

mapoval Josef Doležal 
   velikost A4, mapníky na startu (neodhazujte po obci !!!) 
Trať :   sprint  
Start :    00 = 15.00 hod., intervalový (modrobílé fábory) 
Terén :  rovinatý  
Časový limit : 40 minut 
Kategorie P +HDR : pro kategorii P+ HDR je určen vlastní koridor, start dle pokynů   
   pořadatele na startu 
Trat ě :  závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VČO 
   Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur !!! 
   Zákaz vstupu na soukromé pozemky !!! 
Občerstvení :  pití po doběhu bude připraveno v cíli 
   v centru prodej uzenin a nápojů 
   další občerstvení připraveno ve školní jídelně 20 m (polévka, gulášek) 
   u prezentace prodej tradičních vamberských buchet   
   další možnost návštěvy zámku (kde je připravena výborná kavárna) 
WC:    v centru TOI TOI 
Mytí :    u shromaždiště (lavory – klasika), popř. u řeky 
Výsledky :  budou průběžně vyvěšovány u shromaždiště 
Vyhlašování :  po skončení závodu ve sprintu 
   budou vyhlášeni závodníci na 1.-3.místě v žák.kategoriích a  
   vítězové oblastního mistrovství 
Upozornění :  dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přebíhání silnice 
Protesty :  písemně s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu 
První pomoc : v centru u prezentace 



Výdej map :  mapy se budou vydávat po skončení závodu 
Funkcionáři :  ředitel závodu : Karel Rykala 
   hlavní rozhodčí: Jana Smutná 
   stavba tratí :  Michal Smutný  
Jury :    seznam jmen bude vyvěšen na shromaždišti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


