
P O K Y N Y 

7. kolo východočeského poháru  

Info:  

Pořadatelé: Ulita-HOBRA Orienteering Broumov - BRU 
Sokol Burdych - BRM 

Datum: Sobota 7. května 2016. 

Centrum:  Tábor Janovičky , 50.6426719N, 16.3601831E , viz. mapka. 

Prezentace: V centru od 8.30 do 9.30 hod. 

Doprava: Příjezd je značen ze směru silnice Olivětín – Janovičky. 
Ze směru od Náchoda se jede stále po silnici č. 303. Viz. mapka. 
 
Upozornění: počítejte se zdržením před Jaroměří – oprava 
silnice, řízeno kyvadlově. 

Parkování: Parkování bez poplatků na přilehlých veřejných parkovištích a 
silnicích,  viz. mapka. 
Výstup z autobusů na parkovišti P1, parkování autobusů na  parkovišti 
P3 v Olivětíně, viz. mapka. 
Zákaz parkování mimo určená parkoviště! 

Vzdálenosti: Parkoviště auto P1 - centrum: 850m 
Parkoviště auto P2 - centrum: 200m 
Parkoviště bus P3 - centrum: 4000m 
Centrum – start: 700 m, 30m převýšení , modrobílé fáborky 
Cíl – centrum: 600 m , 60m převýšení 

Mapa: Janovičky, 1:10 000, E 5m, ISOM,  stav listopad 2015 
Mapoval: Zdeněk Sokolář 
Voděodolný papír. 

Popisy kontrol: V centru formou piktogramů. 

Trať Zkrácená klasická trať - charakterem middle. 

Terén: Kopcovitý, středně hustá síť cest 

Závodní prostor: Okolí obce Janovičky, viz. mapka. 

Zakázané 
prostory:  

Vše mimo cesty do centra, cesty na start a centra – nachází se 
uprostřed závodního prostoru. 

Start: 000 = 10.00 hod. 
Intervalový, výdej map po startu 
Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, 
příchod na start libovolný do startovního času 100! 
Na startu nebude možné si odložit věci na převlečení. 

Časový limit: 120 min pro všechny kategorie.  

 
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 
centru. 
Bez kontroly ražení do mapy bude závodník diskvalifikován. 

Startovní listina: Bude vyvěšena v centru na výsledkové tabuli a na startu. 



Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na 
výsledkové tabuli, oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na 
stránkách východočeské oblasti a na oris.orientacnisporty.cz 

Výdej map: Mapy se v cíli neodevzdávají. Děkujeme za dodržování fair play.  

Cíl: Uzavření cíle ve 13:30. 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení výsledků: ve 13:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou 
závodníci na 1. - 3. místě žákovských kategorií (N,C,D),všichni 
závodníci v HDR obdrží diplom a drobnou sladkost. 

Občerstvení: Voda na trati pro delší kategorie. 
V cíli voda se šťávou. 
Ostatní občerstvení zajišťuje restaurace Vyhlídka v centru. 
 
Prosíme, nevstupujte do restaurace ve špinavém oblečení, 
botách ani v botách s hřeby!! 

Šatny: Pod širým nebem v centru, v případě špatného počasí ve vlastních 
stanech. 

WC: V centru – restaurace Vyhlídka. 
Další 200m od centra – v budově rekonstruované restaurace u 
parkoviště P2. 

Mytí: V centru – hadice + lavor.  

Zdravotní služba: Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc. 

Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200Kč, při oprávněném 
protestu bude vklad vrácen. 

Předpis: Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního 
řádu VČO ČSOS pro rok 2016. 

Stavba tratí: Rusín Jan, Volák Ondřej 

Funkcionáři 
závodu: 

Ředitel závodu:  Miroslav Frömmel 
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Kolář 
Jury: bude zveřejněna v centru závodu 

Ostatní: Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru 
závodu a v centru. 
 
Pozor! V lese je několik nových, v mapě neznačených průseků, 
po těžbě, která proběhla dubnu 2016. 
Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek. 
Závod probíhá v CHKO Broumovsko!!! 
Zákaz vstupu na soukromé pozemky!!! 

Sponzoři: 

 
 
 
 
 
 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2585


 

 

 

 

 

 

 



 


