
POKYNY 
PRO 12.KOLO  SOUTĚŽÍ VÝCHODOČESKÉ OBLASTI V ORIENTAČNÍM BĚHU 2017 

  
Vítáme Vás na 12. kole závodů Východočeského poháru v orientačním běhu, který pro 

Vás připravil TJ Start Náchod, oddíl orientačního běhu. 
  

Pořadatel  TJ Start Náchod, oddíl orientačního běhu. 

Datum  Sobota 7.října 2017 

Centrum závodu Hřiště v obci Hlavňov u Police nad Metují 

Prezentace V centru závodu od 8.45 do 9.30 hod. 
Dohlášky možné do počtu vakantů  v kategorii. 

Upozornění  Závod se koná v CHKO Broumovsko. Dodržujte pokyny pořadatelů 
a zásady chování v CHKO. 

Parkování Auta na louce, v případě nepříznivého počasí při okraji silnice v obci. 
Autobusy na zpevněném parkovišti.  
Plánek příjezdu bude zveřejněn na stránce závodu v ORISu. 
Dodržujte jednosměrný příjezd od obce Suchý důl. Pozor změna 
oproti rozpisu.  
Při příjezdu z Police nad Metují přes Suchý Důl přijedete přímo k 
parkovišti osobních aut i autobusů na začátku obce Hlavňov. 
V Polici nad Metují se řiďte značenou objízdnou trasou směr Suchý Důl. 
Odjezd obcí Hlavňov ve směru Bukovice. 
Parkujícím mimo určená parkoviště hrozí odtah. 
Bude vybíráno parkovné : auto 20,- Kč, autobus zdarma. 

Vzdálenosti, 
značení 

Parkoviště aut – centrum: 1100 až 1200 metrů. Zelené fáborky. 
Parkoviště bus - centrum: 750 metrů. Zelené fáborky. 
Centrum – start: 600 metrů.  Modré fáborky. 
Cíl - centrum: 500 metrů. Červené fáborky. 

Start 00 = 10.00 hod., intervalový 
Kategorie HDR, P a T ve zvláštním koridoru se startovní krabičkou, 
příchod na start do startovního času 100 (11.40 hod.). 

Mapa Klůček 1:10 000 - kategorie H21C,H21D a D21C,D21D 
Klůček 1:7500 - ostatní kategorie. 
Velikost A4. Mapa bude vodovzdorně  upravena. 
Hlavní kartograf: Mgr Zdeněk  Sokolář 



Trať Krátká 
Kategorie H18C,H21C,H35C,MA mají na trati výměnu mapy, 
provede se samoobslužně otočením mapy na poslední kontrole první 
části. 
Kontrolujte si kódy a dejte pozor na dodržení pořadí kontrol při 
křížení trati. Prostor závodu je malý, na tratích jsou častá křížení 
postupů. 

Terén Kopcovitý, převážně dobře průběžný, střední síť komunikací, občasný 
výskyt kamenů. 

Zakázané 
prostory 

Dodržujte vymezený zakázaný prostor v okolí startu. Dodržujte cestu na 
start a z cíle. 

Popisy kontrol Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě. 

Systém ražení Elektronický razicí systém SPORTident. V případě poruchy ražení 
mechanicky kleštěmi do mapy. Kontrola náhradního ražení v cíli. 

Časový limit 90 minut. 

Cíl Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. 
Uzavření cíle ve 13.15 hodin. 

Výdej map Mapy se v cíli neodevzdávají, spoléháme na férové jednání závodníků. 

Výsledky Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru. 

Vyhlášení vítězů Ve 13.15 hod. v centru závodů. Vyhlášeny budou žákovské kategorie. 

Občerstvení Po doběhu závodu voda se šťávou v centru. 
V centru stánek s občerstvením. 

WC Toalety TOI TOI v centru. 

Mytí V centru tekoucí voda, umyvadla. 

První pomoc V  centru. 

Protesty U hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu se 
vklad vrací. 

Funkcionáři 
závodu 

Ředitel závodu Ing.Pavel Kalibán 
Hlavní rozhodčí Ing.Martin Macek 
Stavitel tratí Mgr.Zdeněk Sokolář 

 


