
 

POKYNY  PRO  ZÁVODNÍKY 
 

Kozodry 
15.10.2016 

 
14.kolo Východočeského poháru 

 
 
Pořadatel :  OB Vamberk a OB DDM Kostelec nad Orlicí 
 
Datum :  sobota 15.10.2016 
 
Centrum : rybník za obcí Kozodry (viz. plánek),  GPS: 50.0892894N, 16.1971319E 

 
Prezentace :  v centru od 8.00 – 9.30 hod 
 
Parkování : osobní  auta i autobusy (u statku) na louce viz. plánek – vzdálenost do centra 700 m !, 

GPS: 50.0865736N, 16.2039556E, do centra značeno oranžovými fáborky 
   Přísný zákaz parkování v obci (poškození dobrého jména OB !!!) 
   bude vybíráno parkovné auto 20,- Kč, bus 50,- Kč 
 
Vzdálenost :  parkoviště – centrum   700 m  

centrum – start   1000 m  
cíl- centrum     200 m 
 

Mapa :   Brodec 2016, 1:10 000, E=5m, stav 06-2016 
mapoval Jan Potštejnský a Josef Doležal  

   velikost A4, mapníky k dipozici na startu (neodhazujte je po lese!!!) 
 
Trať :   zkrácená klasická trať  
 
Start :   00 = 10.00 hod., intervalový (modrobílé fábory) 
 
Terén : téměř rovinatý s různou průběžností, hustá síť cest, množství terénních tvarů 
 
Systém ražení : elektronický systém SPORTident, v případě poruchy je nutné razit 
   mechanickými kleštěmi do mapy (kontrola bude provedena v cíli) 
 
SI čip :   možné zapůjčit na prezentaci, cena 40,- Kč 
 
 
 
Přihlášky :  výhradně prostřednictvím systému ORIS do 23:59hod. dne 09.10.2016 
   výjimečně na email: obvam.prihlasky@gmail.com  
   přihláška bude přijata až po obdržení odpovědi 
   Možnost úhrady na BÚ: 2500584865 / 2010, FIO Banka 
 

mailto:obvam.prihlasky@gmail.com


 

Dohlášky :  pouze na prezentaci na volná místa vakantů za dvojnásobný vklad 
   kategorie HDR, P, T za základní vklad 
 
Změny :  požadavky na změny startů budou v rámci možností akceptovány  
   na základě údajů z ORISu u rodičů z dětmi, u ostatních si vyhrazujeme 
   právo nevyhovět (děkujeme za pochopení) 
 
Časový limit :  120 minut, uzavření cíle 14.00hod 
 
Kat. P, HDR, T: pro kategorii P, HDR, T je určen vlastní koridor, start dle pokynů   
   pořadatele na startu, start od 10.00 do 11.30 hod. 
 
Tratě :   závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VČO v OB  
   Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur !!! 
   Zákaz vstupu na soukromé pozemky !!! 
 
Občerstvení :  pití po doběhu bude připraveno v cíli 

další občerstvení připraveno v centru závodu – buchty, polévka, guláš, párky, pivo, 
limo 

    
WC:   v centru – chemické toalety TOI TOI 
 
Mytí :   u shromaždiště (lavory – užitková voda) 
 
Výsledky :  budou průběžně vyvěšovány u shromaždiště 
 
Vyhlašování :  budou vyhlášeni závodníci na 1.-3.místě v žák. kategoriích (cca 13hod.) 
 
Tombola:  v rámci vyhlášení výsledků proběhne tombola o ceny fy Kazboš – těšte se ! 
 
Protesty :  písemně s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu 
 
První pomoc :  v centru u prezentace – Yveta Veverková 
 
Výdej map :  mapy se nebudou vybírat (věříme v čestnost O běžčů) 
 
Funkcionáři :  ředitel závodu : Jan Koblic (R3) 
   hlavní rozhodčí: Jiří Andrš (R3) 
   stavba tratí :  Jan Potštejnský (R3) 
 
Jury :   Petr Vítek (PHK), Marcela Kopecká (PHK), Jaroslav Kupka (ALB)   
 
  
  
  


