
POKYNY 
Srdečně Vás vítáme na 12. závodě Východočeského poháru v orientačním 

běhu, který pro Vás pořádá KOB Ústí nad Orlicí. Centrem závodu je areál 

Domova pod hradem Žampach ve stejnojmenné obci, kde jsme nalezli vhodné 

pořadatelské zázemí a věříme, že i pěkné centrum závodu. Areál Domova pod 

hradem je situován do zámeckého sídla, pocházejícího z poloviny 17. století. Nad zámkem se na 

charakteristickém homolovitém kopci nalézají zbytky gotického hradu Žampach. 

Doufáme, že se Vám námi připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese. 

 

Pořadatel: KOB Ústí nad Orlicí (KUO) 

Datum: sobota 10. října 2015 

Centrum: Žampach, areál Domova pod hradem Žampach 

Možnost postavení klubových stanů na louce za silnicí, lze využít také vnitřní prostory budovy 

(kaple, tělocvična, zimní zahrada, chodba), kde platí zákaz vstupu v obuvi s hřeby, vše bude 

značeno. Připraven bude i „dětský tvořivý koutek“.  

Parkování: Osobní automobily na odstavné ploše 300 - 500 m od centra (ze směru od 

Hnátnice). Autobusy na parkovišti u prodejny Konzum (ze směru od Českých Libchav). Bude 

značeno. Dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné nebude vybíráno.  

Prezentace: v centru závodu od 8:30 do 9:30 

Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele. Případný dotisk map bude na laserové 

tiskárně.  

Start:  intervalový, 00 = 10:00 hod. 

Kategorie HDR, P a T mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času 90. 

Cesta na start vede po silnici 3. třídy, dbejte proto zvýšené opatrnosti! 

Startovní listiny: zveřejněny na webových stránkách závodu, v centru na informačních tabulích, 

na startu 

Popisy kontrol: v centru závodu formou samoobsluhy na informačních tabulích 

Použitý systém ražení: elektronický (SportIdent). Zapůjčení čipu – 40Kč. 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. 

Mapa: Žampach, 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2015 (revize září 2015), A4, vodovzdorně upravená 

pro všechny kategorie 



Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom; zelený křížek – vývrat; černý křížek - 

sloupek 

Druh závodu: krátká trať 

Terén: kopcovitý; členitý; četná údolí a hřbety; dobře průběžný; porostově rozmanitý; středně 

hustá síť komunikací 

Vzdálenosti: parkování AUTA - centrum 300 - 500 m 

parkování BUS - centrum 300 m  

centrum - start  1500 m 

centrum - cíl   0 m 

Cíl: závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru, a to i v případě, 

že závod nedokončí 

Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme proto na váš smysl pro fair play, tedy že nebudete 

ukazovat mapu závodníkům, kteří ještě neodstartovali. 

Povinné úseky: od startovních koridorů na mapový start, od poslední kontroly do cíle, bude 

značeno červenými fáborky 

Časový limit: 90 minut 

Vyhlášení výsledků: co nejdříve po skončení závodu v centru, vyhlášeni budou tři nejlepší v 

dětských kategoriích a všichni v HDR 

První pomoc: drobná poranění v centru, větší úrazy nemocnice v Ústí nad Orlicí 

Hygiena: TOI TOI, WC v budově, koryta se studenou vodou 

Občerstvení: v cíli voda se šťávou, v centru bude připraven bufet se základním občerstvením 

včetně buchet a dobré kávy. Bohatý sortiment připravují pracovníci Domova pod hradem 

Žampach. 

Protesty: s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu 

Jury: bude zveřejněna na shromaždišti  

Funkcionáři: ředitel: Kamil Koblížek 

   hlavní rozhodčí: Viktor Mutinský, R3 

   stavitelé tratí: Pavel Procházka, Viktor Mutinský 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB  

 

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa, zejména pak Lesům ČR. Dále obci Žampach, vedení a 

zaměstnancům Domova pod hradem Žampach i místním dobrovolným hasičům. 

Dále pak všem partnerům závodu, jmenovitě městu Ústí nad Orlicí, firmě SportBart Ústí nad Orlicí, 

firmě Velebný & Fam z Ústí nad Orlicí a společnosti Konzum se sídlem v Ústí nad Orlicí.  


