
POKYNY 
PRO 11. KOLO  SOUTĚŽÍ VÝCHODOČESKÉ OBLASTI V ORIENTAČNÍM BĚHU 2018 

  
Vítáme Vás na 11. kole závodů Východočeského poháru v orientačním běhu, 

který pro Vás připravil TJ Start Náchod, oddíl orientačního běhu. 
 
Pořadatel TJ START NÁCHOD, z.s., oddíl orientačního běhu 
Datum Sobota 16. května 2018 
Centrum závodu Louka v obci Kramolna ( souřadnice 50.4265,16.1342 ) 
Prezentace V centru závodu od 8.45 do 9.30 hod 

Dohlášky možné do počtu vakantů v kategorii 
Parkování               Auta na louce u centra závodu 

Autobusy na dvoře domu a při silnici, dle pokynů pořadatele u 
centra. 
Bude vybíráno parkovné auto 20,-Kč, autobus zdarma. 

Vzdálenosti Parkoviště aut - centrum: do 100 m 
Parkoviště autobusů: podle pokynů pořadatelů u centra 
Centrum - start: 1 200 m; modrobílé  fáborky, dávejte pozor při 
chůzi po silnici 
Centrum - cíl: 0 m. 

Start 00 = 10.00 hod, intervalový 
Kategorie HDR, P a T ve zvláštním koridoru se startovní krabičkou. 
Příchod na start do startovního času 100. 

Mapa Kramolna, 1:10 000, E = 5 m, revize květen 2018, ISOM2000 
hlavní kartograf Zdeněk Sokolář 
Velikost A4. Mapa bude vodovzdorně upravena. 

Trať Krátká trať 
Terén Mírně zvlněný, v části prostoru rozsáhlé hustníky, ve kterých leží 

místy na zemi prořezané stromky, ve zbytku dobře průběžný les. 
Místy drobné terénní tvary po těžbě. Středně hustá síť cest. 

Upozornění             Pohyb po lesních pozemcích je na vlastní nebezpečí. Zákaz 
kouření a manipulace s otevřeným ohněm v lese a do 50 m od 
lesa. 

Zakázané prostory Zákaz vstupu do oplocenek. 
Popisy kontrol Každý závodník si vyzvedne piktogramy své tratě v centru závodu. 
Systém ražení Elektronický razicí systém SPORTident. V případě poruchy ražení 

mechanicky kleštěmi do mapy. Kontrola náhradního ražení v cíli. 
Časový limit           100 minut 
Cíl Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. 



Uzavření cíle ve 13.45 hod. 
Výdej map Mapy se v cíli neodevzdávají, spoléháme na férové jednání 

závodníků. 
Výsledky Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. 
Vyhlášení vítězů    V centru závodů ve 13.15 hodin. Vyhlašují se pouze žákovské 

kategorie. U kategorie HDR jsou ke stupňům vítězů pozváni všichni 
závodníci. 

Občerstvení            Na trati není. V centru závodů po doběhu a stánky s občerstvením. 
WC                           Toalety TOI TOI, pisoár v centru závodu (na startu nebudou). 
Mytí                          V centru tekoucí voda, umyvadla. 
První pomoc           U občerstvení v cíli. 
Protesty                  U hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč, při oprávněném protestu 

se vklad vrací.  
Funkcionáři Ředitel závodu: Pavel Kalibán 

Hlavní rozhodčí: Pavel Slavík 
Stavba tratí: Zdeněk Sokolář 


