
POKYNY 
 

3. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU 
VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU 

ZÁVOD CELOSTÁTNÍHO RANKINGU (koeficient 1.0) 
 

 
Datum konání:  Sobota 9. dubna 2016 dopoledne 
 
Centrum závodu:  Tichánkova rozhledna na Táboře u Lomnice nad Popelkou  
 GPS (50.5093556N, 15.3678328E) 
 
Pořádající subjekt:  SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC) 
 
Prezentace:  V centru závodu 8:30 – 9:30 hod 
 
Dodatečné přihlášky:  Na prezentaci v den konání závodu, dle možností pořadatele a za dvoj-

násobný vklad (kategorie HDR a P za základní vklad). Zapůjčení SI čipu 
40,- Kč, při ztrátě bude vymáháno 800 Kč. 

 
Trať:  Krátká, limit 90 min. 

Vzhledem k vysokému počtu přihlášených do kategorie H21C, budou zá-
vodníci rozděleni do kategorií H21C1 a H21C2 (viz SŘ – bod 6.6.4). Jedná 
se o samostatné a samostatně hodnocené (pouze podobně dlouhé) tratě. 

 
Příjezd a parkování:  Přes obec Chlum pod Táborem, bude značeno ze silnice II/286. Osobní 

auta parkují na louce u rozhledny. Autobusy na zpevněné ploše. Dbejte 
pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč/auto, autobusy 
zdarma. Pozor silnička na vrchol je dost úzká! 

 
Platby:  Na prezentaci hotově, ale lépe převodem na účet 2100548718/2010, 

VS: 11+číslo klubu. Platby kontrolujeme naposledy v pátek. Pokud 
platbu zadáváte koncem týdne, přivezte si prosím potvrzení. 

 
Start:  00 = 10:00, intervalový 

 Kategorie HDR, P a T startují libovolně, do času 100. 
 

Vzdálenosti:  parkování – centrum:  200m  
 centrum – start:  0m  
 cíl – centrum:  400m / převýšení 75m 
 
Mapa:  Tábor - vrchol, 1:10 000, e = 5m, stav jaro 2015, autoři Milan Borovička 

a Tomáš Hanzl, bude vodovzdorně upravena. Mapy se v cíli neodevzdá-
vají, dodržujte fair play! 

 
Terén: Svah (400 až 678 m. n. m.), místy těžká kamenitá podložka, terénní 

detaily, smíšený les, místy s podrostem, střední hustota komunikací. 
Doporučujeme tejpovat. 

 
Zakázaný prostor: Veškerý les kolem shromaždiště. 
 
Systém ražení:  SportIdent. Povinné vymazání a kontrola vymazání čipu 

v předstartovním prostoru. Na cílové čáře závodník razí cílovou jednot-

http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sr-ob16.pdf


ku. Kategorie HDR, P a T startují na startovní krabičku. V případě poru-
chy SI jednotky použije závodník mechanické ražení kleštěmi do mapy, 
na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhnutí 
pořadatele v cíli. 

 
Startovní listiny:  Budou zveřejněny na stránce závodu v ORISu a v centru na informač-

ních tabulích. 
 
Popisy kontrol:  V centru závodu, formou samoobsluhy na informačních tabulích. 
 
Vyhlášení výsledků:  Co nejdříve po skončení závodu v centru závodu. Budou vyhlášeni tři 

nejlepší v žákovských kategoriích. 
 
První pomoc:  Drobná poranění v centru závodu, větší úrazy nemocnice v Jičíně. 
 
WC:  Pouze v centru závodu. 
 
Mytí: V centru závodu – lavory se studenou vodou. 
 
Občerstvení:  Po doběhu až v centru závodu (v cíli pití nebude, protože tam nejde 

dopravit). 
 V centru bufet SJC a restaurace Penzionu na Táboře (zákaz vstupu 

v závodním oblečení o botách s hřeby ani nemluvě). 
 
Odpadky: Prosíme, třiďte odpad! Žluté popelnice/pytle – plasty, černé/modré – 

ostatní směsný odpad, na papír bude krabice u výsledků. 
 
Školka: V centu závodu bude k dispozici školka, kde můžete na nezbytně nut-

nou dobu odložit své ratolesti. 
 
Protesty:  K rukám hlavního rozhodčího, písemně a doložené vkladem 200,- Kč, 

v den závodu na shromaždišti, po jeho skončení na adresu: sjc@post.cz. 
 
Jury:  Kalibánová Jiřina, Polák Vlastimil, Vávra Radek 
 
Funkcionáři:  Ředitel závodu:  Tomáš Hanzl 
 (z důvodu nepřítomnosti v zastoupení Jan Beneš) 
 Hlavní rozhodčí:  Ondřej Kazda, R3 
 Stavitel tratí:  Petr Špicar, R3 
 
Pravidla:  Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské 

oblasti. 
 
Ostatní:  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Shromaždiště není z 

nejprostornějších tak se snad nějak zmáčkneme. Přejeme všem závod-
níkům krásný sportovní zážitek. 
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Plánek centra závodu: 
 

 
 
 
 
 

                           

 
 

 
 


