
14. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu pro rok 2012 

 

Pokyny 
 

Datum: Neděle 14. října 2012 

 

Pořádající subjekt: OK99 Hradec Králové 

 

Pořádající orgán: Východočeská oblast Sekce orientačního běhu ČSOS 

 

Trať: Zkrácená 

 

Předpokládané časy vítězů: dle soutěžního řádu východočeské oblasti - klasika zkrácená o 20% 

 

Shromaždiště: Louka u rybníku Biřička, Hradec Králové – Nový Hradec Jih, (50°10'14.46"N, 

15°51'27.01"E) 

 

Prezentace: Na shromaždišti od 8:30 do 9:30 

 

Start 00: v 10:00 intervalový. Závodníci v kategorii HDR, P mají libovolný start ve zvláštním 

koridoru do času 90 

 

Parkování: Zadarmo na parkovišti severně od shromaždiště, příjezd bude značen od výpadovky na 

Brno silnice I-35. Parkoviště má bohužel omezenou kapacitu, proto prosíme hradecké 

závodníky, aby dorazili na kole, autobusem, případně pokud přijedou autem, tak aby zaparkovali 

na ulici Přemyslova nebo Národních mučedníků, děkujeme. Zákaz parkování v ulici K Biřičce a 

Mužíkova!! 
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Mapa: Dubinka, 1:10 000, E=5m, stav 2012, formát A4, tisk Kartum na tiskárně OKI ES 3640, 

vodovzdorně upravena 

 

Prostor závodu: les východně od silnice I-35. Po přejití mostu je zakázáno chodit mimo značenou 

cestu na start a do cíle. 

 

Vzdálenosti:  

Konečná trolejbusu 1,2 – Centrum : 700 m 

Parkoviště – Centrum : 300m 

Centrum – Start: 1100 m – značeno modrobílými fáborky 

Centrum – Cíl: 900 m – značeno červenými fáborky (mimo společného úzeku na start) 

Cesta na start je z 90% stejná jako cesta z cíle a vede přes parkoviště. 

Upozornění: Cestou na start a z cíle se přechází přes mírně frekventovanou silnici, tak dávejte 

pozor! 

 

Odvoz věcí ze startu: U rozdvojky cest na start a do cíle bude hlídaný přístřešek pro položení 

svrchních vrstev oblečení a jejich opětovné vyzvednutí po doběhu do cíle. 

 

 

Popisy kontrol: K vyzvednutí na shromaždišti 

 

Startovní listiny: Budou na těchto internetových stránkách a na shromaždišti. 

 

Terén: typicky hradecký - minimální převýšení, hustá síť komunikací a vodotečí, porostově bohatý 

 

Systém ražení: SportIdent (vypůjčení za 40 Kč), při poruše krabičky ražení do mapy mechanickými 

kleštěmi, kontrola ražení proběhne v cíli. 

Každý závodník je povinen po závodě vyčíst svůj SI čip v centru závodů a to i v případě, kdy 

závod nedokončí. 

 

Časový limit: 120 minut pro všechny kategorie 

 

Čas uzavření cíle: 14:00 

 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Konečené budou zveřejněny na 

těchto internetových stránkách. 

 

Výdej map: Mapy se v cíli nevybírají, závodníci jsou vázání principem „fair play“ 

 

Občerstvení: V cíli (zároven cestou na start) bude voda se šťávou, v centru bude bufet v místní 

restauraci. V lese bude voda v kelímkách na dvou místech vyznačených na mapě 

 

První pomoc: V cíli bude k dispozici oprávněná osoba pro poskytnutí první pomoci. Závodníci se 

účastní závodu na vlastní nebezpečí 

 

WC: mobilní buňky ToiToi na shromaždišti, stálé WC v restauraci na shromaždišti (zákaz vstupu 

s hřeby!!) 

 

Mytí: V rybníce Biřička, zákaz použití šampónů a mycích prostředků 

 

Šatny: v odílových stanech na shromaždišti 
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Prodejní stánky: Letos poslední možnost nákupu u Kazboše přímo na závodech. Po vyhlášení 

výsledků proběhne tradiční tombola!! 

 

 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří v kategoriích HD10C/N, HD12C/D, HD14C/D proběhne 

v centru závodů cca v 13:00. Všichni startující v kategorii HDR obdrží sladkou drobnost hned po 

doběhu do cíle. 

 

Přihlášky: Do 8. října 2012 do systému OB Haná, výjimečně na e-mail stepan.hk#seznam.cz, 

dodatečné přihlášky možné na místě za dvojnásobné startovné v omezeném počtu, kromě kategorie 

příchozích (P), kde lze dohlásit na místě za základní startovné. 

 

Kategorie:  fáborkovaná trať D10N, H10N, HDR (možnost účasti spoluběžců), D/H10C,  

D/H12-16C/D, D/H18C/D, D/H21A/C/D, H35,45,55,65C/D, D35,45C/D, D55C, D65C příchozí:P 

 

Vklady: kategorie D/H10–D/H14, P, HDR   50Kč 

   ostatní kategorie                70Kč 

 

Způsob placení: Na prezentaci 

 

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

orientačního běhu ČSOS pro rok 2012 

 

Funkcionáři: ředitel závodu: Tomáš Zelenka 

         stavitel tratí: Pavel Kubát R3 

         hlavní rozhodčí: Aleš Balcar R3 

 

Protesty: s vkladem 200 Kč písemně hlavnímu rozhodčímu 

 

JURY: Bude oznámena na shromaždišti 

 

 


