
POKYNY 
8. kolo východočeského poháru 

Oblastní mistrovství na krátké trati  
 
Pořadatel: KOB Dobruška 
 
Datum: pondělí 8.5.2017 
 
Centrum:  Janské Lázně, dolní stanice lanovky na Černou horu (GPS: 50.6314614N, 15.7706936E). V centru 
je omezený prostor pro stavbu klubových stanů, prosím šetřete místem.  
 
Parkování: V katastru obce Janské Lázně je zákaz zastavení mimo vyhrazená místa, parkujte jen na místech 
k tomu určených, jinak hrozí, že budete odtaženi. V centru závodu je velké centrální parkoviště, poplatek za 
parkování 60Kč/den. Další možností jsou dvě parkoviště na Hoffmankách u STARTu 2 (1.2km od centra 
závodu), parkovné 50Kč/den. Je možné, že parkoviště bude zadarmo (je mimosezóna). Autobusy mohou na 
centrální parkoviště přijet a vyložit závodníky, ale zaparkovat musí jinde. Nejbližší plocha je u Ski Areálu ve 
Svobodě nad Úpou, případně na vlakovém/autobusovém nádraží tamtéž. Vše viz plánek níže. 
Parkování nebude organizováno. 
 
Prezentace: 8:30 - 9:30 ve stanu pořadatelů (u doběhu) 
 
Dodatečné přihlášky: Jen do kategorií P a T do vyčerpání volných map!!  
 
Start:   intervalový, 00 = 10:00 hod, budou dva starty! Doba průchodu startovním koridorem 3 minuty. 
START 1 je u horní stanice lanovky na Černou horu (Černohorský express), z centra neznačeno. 
START 2 je na parkovišti na Hoffmanových boudách, cesta z centra je značena modrobílými fáborky (jinak  

     zelená turistická), vzdálenost 1.2km, 100m převýšení. 
 
Kategorie HDR, P a T mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času posledního startujícího dle 
startovky na daném startu. 
 
Kategorie startující ze START 2: HDR, HD10N, HD10C, HD12C, HD12D, HD35D, HD45D, H55D, HD65C, 
HD70C, H75C, P 
Kategorie startující ze START 1: ostatní 
 

Na START 1 se závodníci dopravují primárně 
lanovkou. Dolní stanice lanovky je v centru závodu, 
START 1 je u horní stanice, pěšky tedy půjdete 
minimální vzdálenosti. Cena lístku pro přihlášené 
v řádném termínu je 100Kč/dospělý, 80/dítě. Lístky na 
lanovku budou připraveny v obálkách na prezentaci 
podle objednávek v ORISu. Lanovka nahoru jede 12-
14 minut. Počítejte s možnou frontou dole při nástupu. 

Je možné na START 1 dojít i pěšky. Cesta 
nebude značena, na prezentaci nebo na informačních 
tabulích bude k dostání turistická mapka s vyznačenou 
povinnou cestou. Důrazně doporučujeme vzhledem 
k předpokládanému výkonu cestovat nahoru  
lanovkou. Cesta pěšky je 3.3km dlouhá s převýšením 
600m, závěrečný kilometr se jde po sněhu – 
odhadovaná doba na zdolání cesty pěšky je 50 minut 
ostrou chůzí. 



Vzdálenosti:  parkování osobní auta - centrum  0 m 
   parkování autobus - centrum   3 km  
   centrum – START 1 pěšky   3.3km/600m 
   centrum – START 2    1.2km/100m 

 centrum - cíl     0 m 
 
Startovní listiny: zveřejněny v ORISu, v centru na informačních tabulích, na startu 
 
Parametry tratí:   
D10N 1,5km 135m, 5k  /S2 
D10C 1,7km 60m,  6k  /S2 
D12C 1,9km 50m,  9k  /S2 
D12D 1,8km 75m,  8k  /S2 
D14C 3,1km 0m,   14k /S1 (lanovka) 
D14D 3,0km 0m,   11k /S1 (lanovka) 
D16C 3,9km 10m,  19k /S1 (lanovka) 
D18C 4,6km 40m,  22k /S1 (lanovka) 
D20C 4,8km 45m,  22k /S1 (lanovka) 
D21C 4,8km 45m,  22k /S1 (lanovka) 
D21D 4,0km 0m,   19k /S1 (lanovka) 
D35C 4,3km 25m,  22k /S1 (lanovka) 
D35D 3,2km 110m, 14k /S2 
D40C 4,3km 25m,  22k /S1 (lanovka) 
D45C 3,9km 15m,  19k /S1 (lanovka) 
D45D 2,9km 105m, 12k /S2 
D50C 3,9km 15m,  19k /S1 (lanovka) 
D55C 3,4km 0m,   18k /S1 (lanovka) 
D60C 3,4km 0m,   18k /S1 (lanovka) 
D65C 2,4km 85m,  10k /S2 
D70C 2,4km 85m,  10k /S2 
H10N 1,5km 135m, 5k  /S2 
H10C 1,7km 60m,  6k  /S2 
H12C 2,3km 75m,  10k /S2 
H12D 1,8km 75m,  8k  /S2 
H14C 3,3km 10m,  17k /S1 (lanovka) 
H14D 3,0km 0m,   11k /S1 (lanovka) 
H16C 4,1km 35m,  18k /S1 (lanovka) 
H18C 4,9km 45m,  24k /S1 (lanovka) 
H20C 5,5km 65m,  26k /S1 (lanovka) 
H21C 5,5km 65m,  26k /S1 (lanovka) 
H21D 4,4km 15m,  21k /S1 (lanovka) 
H35C 5,2km 70m,  23k /S1 (lanovka) 
H35D 3,7km 135m, 16k /S2 
H40C 5,2km 70m,  23k /S1 (lanovka) 
H45C 4,4km 25m,  21k /S1 (lanovka) 
H45D 3,2km 110m, 14k /S2 
H50C 4,4km 25m,  21k /S1 (lanovka) 
H55C 3,4km 0m,   16k /S1 (lanovka) 
H55D 2,9km 105m, 12k /S2 
H60C 3,4km 0m,   16k /S1 (lanovka) 
H65C 2,9km 105m, 12k /S2 
H70C 2,9km 105m, 12k /S2 
H75C 2,4km 85m,  10k /S2 
HDR 1,4km 135m, 5k  /S2 
T 5,1km 80m,  27k /S1 (lanovka) 
P 2,3km 75m,  10k /S2 
 
Popisy kontrol: v centru závodu formou samoobsluhy pod startovkama, na mapě nejsou. 
 
Použitý systém ražení: elektronický (SportIdent). Zapůjčení čipu – 40 Kč. Povinné vymazání a kontrola 
vymazání čipů v předstartovním prostoru. Na cílové čáře závodník razí cílovou jednotku. Kategorie HDR, P a T 
razí startovní krabičku. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení kleštěmi do mapy; 



na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhu pořadatele v cíli. Závodník je povinen 
bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru. 
 
Mapa: Černá hora, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4, stav Velikonoce 2017, mapový klíč ISOM 2000, autor a 
hlavní kartograf Tomáš Leštínský, tisk laser. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na startu budou k dispozici 
mapníky. V cíli nebudou vybírány, žádáme závodníky o dodržení fair play, že nebudete mapy ukazovat ještě 
neodstarovaným závodníkům. 
 
Zvláštní mapové značky:  zelené kolečko - výrazný strom; zelený křížek – vývrat; černý křížek – rozvaděč, 
černé kolečko – sněžné dělo, hnědý křížek – plošinka 
 
Druh závodu: krátká trať 
 
Terén: horský polootevřený nízký les přecházející v podhorský les s minimem cest, velké množství vývratů, 
četné hustníčky. Vzrostlý les je většinou čistý, místy s podrostem nízkého borůvčí. Na sjezdovkách je nahoře 
sníh. 
 
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie, čas uzavření cíle ve 14:30 
 
Vyhlášení výsledků: co nejdříve po skončení závodu v centru závodu (nejpozději ve 14:00) 
Vyhlášeni budou první tři v kategoriích HD10C, HD10N, HD12CD, HD14CD, HD16C, DH18C, DH20C a 
DH21C. V kategoriích HD35C, DH40C, DH45C, DH50C, DH55C, DH60C, DH65C, DH70C a H75C budou 
vyhlášeni pouze vítězové. Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. 
 
První pomoc: drobná poranění v centru závodu, větší úrazy nemocnice Trutnov 
 
WC:  ToiToi v centru, záchod u bufetu v budově dolní i horní stanice lanovky. Na STARTu 2 záchod není. 
 
Mytí:  lavory se studenou vodou 
 
Občerstvení: v cíli (voda a šťáva); v centru závodu v budově dolní stanice lanovky je bohatě zásobený bufet. 
V blízkém okolí (do 200m) centra závodu je několik restaurací.  
 
Protesty: s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 
 
Jury:  bude zveřejněna ráno v den závodu.  
 
Funkcionáři:  ředitel: Tomáš Leštínský, R3 
                       hlavní rozhodčí: Jan Fátor, R1 
                       stavitel tratí: Tomáš Leštínský, R3 
 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské oblasti pro rok 2017 
 
Upozornění:  

- Prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v prostoru závodu i v centru závodu.  
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
- Závod probíhá na území KRNAP, všichni návštěvníci jsou povinni se seznámit s jeho návštěvním 
řádem a ten dodržovat! 

- U STARTu 2 se buduje Stezka v korunách stromů. Cesta na start vede staveništěm, dodržujte 
vyznačenou trasu! 



- V okolí horní stanice lanovky předpokládáme na sjezdovce sněhovou pokrývku. Les by měl být v době 
konání závodu bez sněhu jen s ojedinělými sněhovými plotnami do výšky 30 cm. Sníh cca 150 
výškových metrů pod STARTem1 mizí úplně.  

 
Správný směr a silný zážitek přejí pořadatelé! 

 
Situační plánek celkový: 
 

 
 
Situační plánek START 1: 

 
 



Situační plánek prostoru centra závodu: 


