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Pořadatel
OK 99 Hradec Králové, z.s.
Datum
26. ~ 28. 8. 2016 (pátek až neděle)
Centrum
Bývalý důl Kateřina, Radvanice (Loc: 50°34’33.925”N, 16°3’19.697”E)
Program
závod

mapa

start 00

pátek 26.8.

E1 ~ krátká trať

Závora Zadní Hradiště 1:10 000

15:00

sobota 27.8.

E2 ~ klasická trať

Závora Krupná Hora 1:10 000 formát A3

10:00

datum

Závora Přední Hradiště 1:10 000 formát A4
neděle 28.8.

dopr. program ~ Orient~Show

paměťák

18:00

E3 ~ zkrácená trať

Závora Hradiště 1:10 000

10:00

kategorie
D10N (linie), D10C, D12A, D12B, D14A, D14B, D16B, D18B, D21E, D21A, D21B, D35B,
D35C, D40B, D40C, D45B, D45C, D50B, D50C, D55, D60, D65
H10N (linie), H10C, H12A, H12B, H14A, H14B, H16B, H18B, H21E, H21A, H21B, H21C,
H35B, H35C, H40B, H40C, H45B, H45C, H50B, H50C, H55B, H55C, H60, H65, H70, H75
Rankingový koeficient v DH21 je 1,00
pro veřejnost:
P ~ volná kategorie pro příchozí a začátečníky
T ~ tréninková kategorie pro středně pokročilé
V těchto kategoriích se nevyhlašují celkové výsledky
HDR ~ kategorie pro rodiče s malými dětmi (linie)
Startovní čas v kategoriích P, T a HDR si závodníci volí sami. Je nutné, aby odstartovali
v rozmezí startovního času 10-120! Startuje se ze zvláštního koridoru, ve kterém
závodníci nahlásí startérům číslo čipu. Následně budou odstartováni za pomoci
startovací kontroly, kterou bude mít startér u sebe. Mapu si může vzít jen přihlášený
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závodník. Nepřihlášení kamarádi, sourozenci, rodiče a další doprovod si mapu vzít
NESMÍ. Toto platí pro všechny tři etapy.
Terén závodu neumožňuje absolvování trasu HDR s kočárkem.
Prezentace
pátek 26.8 12:00 ~ 14:30 pro řádně přihlášené, dohlášky na E1
19:00 ~ 20:00 dohlášky na etapy E2, E3 a Orient~show
sobota 27.8 8:30 ~ 9:30 dohlášky na etapy E2, E3 a Orient~show
16:00 ~ 17:00 dohlášky na etapu E3 a Orient~show
neděle 28.8 8:30 ~ 9:30 dohlášky na etapu E3
POUZE pro dohlášky v kategoriích HDR, P a T bude prezentace otevřena až do startovního času
60. Změny v jiných kategoriích budou ukončeny striktně 30 min před startovním časem 00.
Prosíme oddíly, aby vyslaly vždy jednoho zástupce za oddíl.
Nejsme schopni provádět prezentaci po jednotlivcích!
doprava
Autem nejlépe od Trutnova po silnici II/301. Další možnost od Náchoda přes Rtyni
v Podkrkonoší, Odolov, Jívku a Radvanice.
Na příjezdu od Trutnova pozor, hlavní silnice v Trutnově je uzavřená, objízdné trasy
jsou značené viz plán uzavírky. Počítejte se zdržením (v pátek odpoledne až půl hodiny).
Změna startovního času, ani pozdní start na krabičku s odečtem času nebude možný,
proto počítejte s dostatečnou časovou rezervou pro příjezd do centra závodů.
Lze také využít veřejnou dopravu (stanice vlaku je vzdálená 300 m od centra závodu)
Viz situační mapka.
Parkování
V prostorech bývalého dolu, hned vedle kempu. Bude se vybírat parkovací poplatek 50 Kč/
vozidlo za celý pobyt. Prosíme, dodržujete pokyny pořadatelů, prostor není neomezený a na plac
se musíme vejít všichni. Závodníci ubytovaní v kempu mohou zaparkovat u svých stanů.
Kemp
Kemp je na rovné travnaté ploše v centru závodu. Bude otevřen od pátku od 10 hodin
do neděle 16 hodin, prosíme, nejezděte dříve. Skrz kemp budou vyznačeny uličky
pro průjezd aut a průchod lidí, nechte prosím tento pruh volný.
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Ubytovaní v kempu obdrží při prezentaci pásky na ruku. Bude kontrolováno, zda mají
všichni ubytovaní v kempu zaplaceno.
Vybavení kempu: ~ pitná voda (v mycích žlabech ~ stánky s občerstvením ~ stánky
prodejců sportovních potřeb ~ mobilní WC ~ koryta na mytí (prosíme, nepoužívejte
saponáty!) ~ sprchy: v centru jsou pro vás připraveny mobilní sprchy, prosíme, šetřete
přírodu, nepoužívejte chemikálie (mýdla ani šampony).
Přísný zákaz rozdělávání otevřeného ohně!!!
Prosíme, třiďte odpad (na plasty modré pytle a na směsný odpad černé pytle)
Na kraji kempu je silnice druhé třídy, která je oddělena pouze příkopem, dejte pozor
hlavně na své potomky, auta se tam prohánějí velmi rychle. Za silnicí je ještě železniční
trať s malým provozem. Na silnici i na trať platí zákaz vstupu, vyjma přechodu na start
E1, E2 a cíl E2.
Bufet
V centru závodu pro vás bude připravený bufet s širokou nabídkou chutných jídel
a osvěžujících nápojů. Budou připravena studená i teplá jídla, polévka, klobásy, maso
na grilu, koláče z pekárny Bouček a další.
Otevírací doba bufetu: pátek 13:00 ~ 22:00 (teplá jídla jen do 21:00)
sobota 7:00 ~ 22:00 (teplá jídla jen do 21:00)
neděle 7:00 ~ 15:00
První

pomoc

V prostoru cíle každé etapy pouze v omezeném rozsahu. Závod probíhá na vlastní nebezpečí.
školka
Bude otevřena po dobu konání závodu v prostoru centra závodů vždy 45 min
před startem 00. Děti ve školce mohou být jen po nezbytně nutnou dobu, kdy budou
jejich rodiče na trati. Rodiče jsou povinni si své děti vyzvednout co nejdříve po doběhu
do cíle. Děti vybavte pitím, svačinkou a podepsaným batůžkem na věci.
Ve školce bude umístěna kasička pro dobrovolný příspěvek za hlídání Vašich nejmenších.
Popisy

kontrol

Budou k dispozici k odebrání v centru a pro zapomnětlivce budou natištěny i na mapách.
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Ražení
elektronické ~ SportIdent
Závodník je povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip ve startovních koridorech.
V případě selhání použijte mechanické ražení do rezervních políček v mapě
(mapy pak odevzdejte v cíli ke kontrole, neodevzdání mapy pořadateli ihned
po doběhu ~ diskvalifikace).
zapůjčení čipu ~ 40 Kč/etapa /případě ztráty pořadatelem zapůjčeného SI čipu budeme
účtovat poplatek 700 Kč
Cíl
Závodník ukončí svůj závod oražením cílové krabičky na cílové čáře.
Mapy se v cíli neodevzdávají. Spoléháme na vaši Fair Play.
Protesty
Protesty v písemné podobě přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200 Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat na adresu OK 99 Hradec Králové, z.s.,
Milady Horákové 420/56, 50006 Hradec Králové
Jury
Slovák Miroslav ~ SHK
Slavík Pavel ~ SNA
Hermanová Zuzana ~ LPU
Zakázaný

prostor

Zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky, v mapě vyznačené žlutozelenou
barvou značky č. 527.0. Platí také zákaz vstupu na železniční trať.
Mimo čas pobytu závodníka na trati jsou zakázaným prostorem všechny lesy v okolí
shromaždiště a dále je zakázáno vstupovat do prostoru motokrosové dráhy (prostor JV
od parkoviště), který je závodním prostorem.
Zákaz vstupu do polorozbořené budovy v blízkosti centra, je to nebezpečné. Bude trestáno
diskvalifikací a vyloučením z kempu. Zákaz se vztahuje i na ostatní budovy v areálu.
Před a po jednotlivých etapách je povoleno pohybovat se v lesních porostech pouze
po turistických značkách. Po ukončení druhé etapy mohou vášniví sběrači lesních plodů
využít ke sběru závodní prostor E1 a E2, tzn. severně od železnice. Naopak prostor jižně
od železnice je zakázaným prostorem pro E3.
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Povinné

úseky

Od startu k mapovému startu a od sběrné kontroly do cíle. Přeběh silnice III. třídy
v etapě 2 pro delší kategorie není značen, je možný kdekoliv, ale přebíhejte silnici
na kolmo a neběhejte po ní.
V etapě 3 všichni přebíhají silnici II. třídy. Přeběh je možný pouze v místě vyznačeném
v mapě (následuje za občerstvovací stanicí). Přeběh bude hlídán pořadatelem.
Zvláštní

mapové

značky

zelené kolečko ~ výrazný strom
zelené plné kolečko (puntík) ~ keř, ovocný strom
hnědý křížek ~ plošinka
černý křížek, černé kolečko ~ jiný umělý objekt
zelený křížek ~ vývrat
Vyčítání
Je pro všechny etapy v centru závodu na stejném místě vedle prezentace.
Nezapomeňte si vyčíst svůj čip neprodleně po příchodu do centra závodu.
Výsledky
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.
Konečné výsledky budou zveřejněny na stránkách závodu.
Startovky

pro

E3

Budou vyvěšeny v centru závodu a na internetových stránkách v sobotních odpoledních
hodinách.
Večerka
V pátek 26. 8. nejpozději ve 24:00 h
V sobotu 27. 8. nejpozději ve 24:00 h
Nedodržení bude pořadatel řešit nepřipuštěním dané osoby na start v následující etapě,
v extrémních připadech vyloučením z kempu a ze závodů.
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Etapa1
Trať
Mapa
Start 00

Vzdálenosti

Časový limit
Terén
Občerstvení
Vyhlášení
vítězů
Upozornění

WC

P á tek

26. 8. 2016

krátká trať
Závora Přední Hradiště 1:10 000, e = 5 m ISOM 2007
rozměry mapy: A4, mapa je vytištěna na voděodolný papír
15:00, intervalový
Kategorie HDR, P a T startují na startovací krabičku libovolně
do času 120.
centrum ~ start 250 m převýšení 100 m po modrobílých fáborkách
cíl ~ centrum 500 m po červenobílých fáborkách
Cesta na start a z cíle vede přes železniční trať a silnici.
Dbejte zvýšené opatrnosti.
90 min
Svah s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních detailů.
V lese není. V cíli je cestou k vyčítání voda a šťáva.
Není.
Doporučujeme všem závodníkům tejpovat!!!
V lese jsou místy vyjeté cesty od motorkářů, které nejsou v mapě
(často mění trasu).
Kontrolujte si kódy. Běží se na malém prostoru, tak ať nejste DISK
hned na první etapě.
Cestou na start není, využijte WC v centru závodu.
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Etapa2
Trať
Mapa

S obota

27. 8. 2016

klasická trať
Závora Krupná Hora 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007
formát A3, kategorie D21E, H21A, B, E, H35B a H40B, mapa je
vytištěna na voděodolný papír
Závora Přední Hradiště 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007
formát A4, ostatní kategorie, mapa je vytištěna na voděodolný papír

Start 00

10:00, intervalový
Kategorie HDR, P a T startují na startovací krabičku libovolně
do času 120.

Vzdálenosti

centrum ~ start 1200 m po modrobílých fáborkách
cíl ~ centrum 350 m po červenobílých fáborkách
Cesta na start a z cíle vede přes železniční trať a silnici.
Dbejte zvýšené opatrnosti.

Časový limit
Terén
Občerstvení
Vyhlášení
vítězů
Upozornění

WC

Doprovodný
závod

150 min
Svah s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních detailů.
V lese občerstvovací stanice s vodou vyznačené v popisech.
Na cestě z cíle k vyčítání voda a šťáva.
Není.
Delší kategorie přebíhají silnici třetí třídy. Závodníci nesmí po
silnici běhat pouze ji přeběhnout. Dbejte při přebíhání zvýšené
pozornosti.
Cestou na start není, využijte WC v centru závodu.

Odpoledne proběhne doprovodný závod Orient~Show. Více info
k tomuto závodu se dozvíte později na webu nebo na místě.
Přihlášky na prezentaci v sobotu 16:00 ~ 17:00, startovné
v dobrovolné výši k úhradě na místě.
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Etapa3
Trať
Mapa
Start 00

Vzdálenosti

Cíl

Časový limit
Terén

Občerstvení

ned ě le

28. 8. 2016

zkrácená trať
Závora Hradiště 1:10 000, e = 5m, ISOM 2007
rozměry A4, mapa je vytištěna na voděodolný papír
10:00, handicapový (netýká se kategorií HDR, P a T)
Do 30 minut za vedoucím závodníkem handicap, pak po minutě.
Startovní koridor bude 7 minut pro lepší řazení závodníků
v handicapu, dostavte se včas.
Kategorie HDR, P a T startují na startovací krabičku libovolně do
času 120.
centrum ~ start 1950 m, převýšení 50 m po modrobílých fáborkách
cíl ~ centrum 0 m
Cesta na start vede přes železniční trať a silnici. Dbejte
zvýšené opatrnosti.
Pořadí v cíli určuje pořadatel. Cílová jednotka umístěna několik
metrů za cílovou čárou. Pořadí se určuje na cílové čáře (určuje
cílový rozhodčí), za ní už se nepředbíhejte. Dbejte prosím pokynů
cílových rozhodčích.
150 min
Svah s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních detailů.
Stolová hora s velkým množstvím kamenů, skalek a terénních
detailů, část polootevřený terén s porostovými detaily.
Cestou na start pitná voda (cca 300 m před startem), v lese
pro všechny kategorie na kontrole č. 59, označeno v popisech.
V cíli voda a šťáva.

Vyhlášení
vítězů

Vyhlášení celkových výsledků proběhne co nejdřív po třetí etapě,
nejpozději ve 14:00.

Upozornění

Doporučujeme všem závodníkům tejpovat!!!
V lese jsou místy vyjeté cesty od motorkářů, které nejsou v mapě
(často mění trasu). Nejvíce takovýchto cest je na konci závodu
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Etapa3

ned ě le

28. 8. 2016

(po přeběhu silnice) v prostoru motokrosu.
Všechny kategorie překonávají při závodě silnici II.třídy v povinném
místě, v mapě bude vyznačeno značkou 708.00 (crossing point)
a kontrolováno pořadateli, zákaz přebíhání silnice v jiném místě
a běhu po silnici. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přebíhání.
Cestou na start není, využijte WC v centru závodu.
Starty 00
prvních
závodníků

0
5
10
15
20
25
30
40
45
50
60
65
70
75
80
85
90
95
100

D12B,D40B,D60,H55B
D45C,H12A,H14B,H55C
D21A,H45B
D16B,D21B,H60
D10N,D14B
D55
H40C
H35B,H40B
D10C,D50C,D65
D12A,D45B,D50B
D14A,H50B
D18B,H12B,H18B,H21A
H10N,H75
H14A,H21B
H21E,H45C,H65
D35C,H16B,H21C
D21E,D40C,H10C,H70
D35B
H35C,H50C
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Funkcionáři
ředitel závodu: Aleš Balcar (kontakt: +420 739 477 776, alesbalcar@seznam.cz)
hlavní rozhodčí: Tomáš Kunart
rozhodčí E2:
stavitel tratí E1:
stavitel tratí E2:
stavitel tratí E3:

Radek Kubíček
Tomáš Vítek
Jan Panchártek
Michal a Martina Tihonovi
poznámka

V prostoru shormaždiště je signál operátora O2 k zachycení jen velmi výjimečně,
Vodafone ještě hůře. T-Mobile je jediný provozuschopný.
Ceny
Za celkové pořadí po třech etapách si v kategoriích DE a HE potlesk zaslouží prvních
6 závodnic a závodníků – obdrží věcné a finanční ceny (dělené v poměru od prvního:
2 000 Kč, 1 500 Kč, 1000 Kč, 600 Kč, 400 Kč, 250 Kč).
V ostatních kategoriích budou první 3 oceněni věcnými cenami.
V

okolí

Adršpašsko ~ Teplické skály
Zřícenina hradu a zámek Skály
Tvrz Stachelberg
Hornický skanzen Žacléř
Klášter Broumov
Klášter v Polici nad Metují
Muzeum stavebnice Merkur v Polici nad Metují
Ostaš
CHKO Broumovsko
Krkonoše ~ Pec pod Sněžkou
+ mnoho dalších zajímavých míst
Informace
na internetových stránkách závodu cvc2016.ok99.cz
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sponzoři
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