
14. závod Východočeské oblasti v OB pro rok 2014 

P O K Y N Y 
Pořadatel:   OK99 Hradec Králové, z.s.  

Datum:   sobota 18. října 2014 

Shromaždiště:   Hrachoviště u Býště (50°7'20.948"N, 15°53'11.030"E) 

Parkování:   na straně silnice mezi obcemi Borek a Hrachoviště (viz přiložený plánek) 

Doprava auta: Mezi obcemi Borek a Hrachoviště bude probíhat v průběhu závodu 

jednosměrná uzávěrka a je nezbytně nutné, aby všechna auta přijela od 

obce Borek. Auta přijíždějící z druhého směru (od obce Býšť) budou muset 

dodržet nařízenou objížďku (viz přiložený plánek) 

Doprava autobusy: Autobusy mohou přijet z jakéhokoliv směru a vyloží závodníky u centra. 

Následně zaparkují na pro ně vyhrazeném parkovišti v Býšti, kam budou 

posláni pověřenou osobou. 

Doprava na kole: Závodníci mohou přijet na kole po cyklostezce 4120, která vede po okraji 

mapy. 

Prezentace:   Na shromaždišti od 8.45 do 9.30 hod. 

Mapa:    Biřička jih 1:10 000, E=5 m, stav zima 2014, mapový klíč  ISOM2000 

autor: M. Nožička 

    rozměr mapy formát A4, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny. 

Tratě:    Pro žactvo klasické, pro ostatní zkrácené. 

Terén:  Typický královéhradecký terén s hustou sítí cest a množstvím vegetačních 

detailů. 

Závodní prostor:  Veškeré lesní prostory severně od shromaždiště mimo značené cesty na start.  

Vzdálenosti:   Shromaždiště – start: 1700 m – značeno modrobílými fáborky 

Cíl – shromaždiště: 1500 m (cestou na start je možné nechat si věci na 

vyznačeném místě u cíle a cestou na shromaždiště si je vyzvednout.)  

    Parkoviště - shromaždiště: 400-1500m 

Start :    00 = 10.00 hod., intervalový 

Pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na 

start libovolný do startovního času 90.  

Popisy kontrol:  Každý závodník si odebere sám v centru závodu. 

Startovní listina:  Bude vyvěšena v centru závodu a na startu. 



Systém ražení:  Elektronický systém ražení SPORTident, poslední ražení při průběhu cílem. V 

případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do 

vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly 

ražení do mapy bude závodník diskvalifikován. 

Časový limit:  120 min pro všechny kategorie 

Cíl:    cíl bude uzavřen ve 14:04. 

Výdej map:  mapy se neodevzdávají, dodržujte prosím zásady fair-play 

Vyhlášení vítězů:  V centru závodu, ve 14:00. Vyhlášeni budou první tří závodníci v žákovských 

kategoriích a závodníci kategorie HDR dostanou v cíli malou odměnu.  

Výsledky:  Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném 

místě, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách ORISU, Vč. 

oblasti a na stránkách závodu. 

Občerstvení:    Voda a šťáva v cíli. 

 Občerstvení je zajištěno naproti přes silnici u tenisového hřiště, viz plánek. 

Vzdálenost cca 160m. 

 WC:    Na shromaždišti budou k dispozici chemické záchody TOI-TOI. 

Mytí:    V umyvadlech na shromaždišti 

Zdravotní služba:  Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc.  

Protesty:  Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném 

protestu bude vklad vrácen. 

Jury: Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu. 

Předpis:  Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží 

Vč.oblasti ČSOS pro rok 2014. 

Funkcionáři závodu:  ředitel závodu: Tomáš Zelenka 

hlavní rozhodčí: Jakub Kamenický, R3 

stavitel tratí: Karim Azeb, R3 

  



Plánek centra:

Plánek příjezdu:



Tuto sportovní akci podpořili:  

 

 


