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POKYNY  PRO  ZÁVODNÍKY 

Kostelecká Lhota - 14.10.2017 

13.kolo Východočeského poháru 2017 

 

Pořadatel :  OB Vamberk a OB DDM Kostelec nad Orlicí 

Datum :  Sobota 14.10.2017 

Centrum : Kostelecká Lhota – fotbalové hřiště, GPS: 50.1002956N, 16.2054283E 

Prezentace : V centru závodu 8:30 do 9:30 hod. 

Parkování : Osobní auta na louce v centru – vzdálenost do 100 m. Bude vybíráno parkovné za 
auto 20,- Kč. Autobusy na příjezdové cestě zdarma. 

Vzdálenost :  parkoviště – centrum  do 200  m  

centrum – start   150 m  

cíl - centrum   0 m 

Trať :   Krátká 

Start :   00 = 10:00 hod., intervalový (modrobílé fábory) 

Mapa :   Mírov 2017, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav 09-2017, mapoval Josef Doležal  

Zvláštní mapové značky:    č. 418 - zelené kolečko – výrazný strom 

č. 419 - zelený křížek – vývrat 

 č. 420 - zelená tečka – menší strom, keř 

č. 540 - černý křížek – vyznačovací tyč, sloup, ocelové konstrukce 

Na mapě jsou vyznačeny zakázané prostory (značka 709 nepřístupná oblast), které 
upozorňují na nalomené a visící stromy po menší větrné kalamitě - dále viz. níže. 

Terén :   s malým převýšením, členitý, s různou průběžností a vegetací, hustá síť komunikací  

Upozornění: V terénu jsou označena místa červenobílou páskou, kde jsou nalomené či visící 
stromy. V mapě je rovněž zakresleno viz. červená šrafa – mapová značka č. 709. 

 Do tohoto prostoru je vstup zakázán!! 

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 

Dohlášky :  pouze na prezentaci na volná místa vakantů za dvojnásobný vklad 

   kategorie HDR, P, T za základní vklad 
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Změny :  požadavky na změny startů budou v rámci možností akceptovány  

   na základě údajů z ORISu u rodičů s dětmi, u ostatních si vyhrazujeme 

   právo nevyhovět (děkujeme za pochopení) 

Časový limit :  80 minut 

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. 

Soutěžní pravidla: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VČO v OB 

Občerstvení :  pití v cílovém prostoru 

další občerstvení připraveno v centru závodu – buchty, polévka, klobásy atd., čaj, 
káva, pivo, limo atd..    

WC: v centru – chemické toalety TOI TOI a dále v zázemí fotbal. hřiště 

Mytí :   v centru (lavory – užitková voda) 

Výsledky :  budou průběžně vyvěšovány v centru 

Vyhlašování : budou vyhlášeni závodníci na 1.-3.místě v žák. kategoriích a 1. místa ze všech 
céčkových kategorií (cca ve 13 hod.) 

Ceny:  Kromě diplomů i věcné ceny pořadatelů, prodejců OB potřeb – fy Sign Michal Klapal, 
fy Kazboš a Fy O-run. Do cen přispěje i pipovar Clock. 

Stánkový prodej ob potřeb a tombola: Na závodě budou prodejci OB potřeb. Fy Kazboš bude na tomto 
závodě naposledy  a rovněž jako v loňském roce Vás potěší závěrečnou tombolou
  

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 

   hlavní rozhodčí: Viktor Hladký (R3) 

   stavba tratí :  Josef Doležal (R3) 

Jury :   Kamil Koblížek (KUO), Jaroslav Kupka (ALB),  Petr Vítek (PHK) 

 

  

  
  


