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POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 

MISTROVSTVÍ A VETERADIÁDA VÝCHODOČESKÉ OBLASTI NA KLASICKÉ TRATI 2019  

8.kolo Východočeského poháru 2019 

 
Pořádající orgán:  Východočeská oblast ČSOS sekce OB 
 
Technické provedení: OB Vamberk a OB DDM Kostelec nad Orlicí 
 
Datum :  Sobota 04.05.2019 
 
Centrum : KOZODRY, 6 km jižně od Kostelce nad Orlicí, 

 GPS: 50.0864989N, 16.2042856E , mapa https://mapy.cz/s/3radp 
 
Prezentace : V centru závodu 8:30 do 9:30 hod. 
 
Parkování : Osobní auta i autobusy na louce v centru – vzdálenost do 200 m. Bude vybíráno parkovné za 

auto 20,- Kč ; za BUS 50,- Kč. 

 
Vzdálenost :  parkoviště – centrum  do 200 m  

centrum – start   1 800 m  
cíl - centrum   0 m 

Trať :   klasická 

Časový limit :  160 minut pro všechny kategorie 

 
Kategorie:  mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C; 

veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C, D70C, H35C, H40C, H45C, H50C, H55C,  
          H60C, H65C, H70C, H75C; 

veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D,  D21D, D35D, D45D, D55D, H10C, H10N, H12D,H14D,H21D, 
              H35D, H45D, H55D, H65D, HDR, P, T. 

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

 
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. 
 

Mapa : Brodec 2019,  1:15 000 , rozměr A4 pro kategorie DH16, DH18, DH 20 a DH21 
Pobočník 2019, 1 : 10 000, rozměr A3 pro všechny ostatní kategorie  
 E=5m, ISOM 2000, stav 04-2019, hlavní kartograf Josef Doležal 
 
Upozornění: nejsou zmapovány všechny vývraty z důvodů větrné kalamity 

 
Zvláštní mapové značky:  č. 115 - hnědý trojúhelník-plošinka 

č. 417 - zelené kolečko – výrazný strom  
č. 418 - zelená tečka – menší strom, keř 
č. 419 - zelený křížek – vývrat 
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č. 531 - černý křížek – vyznačovací tyč,  malá ocelová konstrukce, smírčí kříž, zbořený 
posed, přístřešek, včelí úl, lavička, přízemní posed – 1,7 m 

Terén: s malým převýšením, členitý, s různou průběžností a vegetací, hustá síť komunikací , ve V a JV 
části prostoru se nacházejí potoky a meliorace 

Popisy kontrol:  Formou piktogramů k samoobslužnému odběru v centru závodů, nebudou na mapě, není 
uváděno převýšení tratí 

Povinné úseky:  od startu na začátek  orientace (mapový start), od sběrné kontroly č.100 do cíle, vždy 
značeno červenými fáborky; 

Systém ražení :  elektronický systém SPORTident, bude zapnut režim SIAC 

Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý 
závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka 
končí oražením cílové jednotky na cílové čáře.  V případě selhání elektroniky použijte 
mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří 
odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo 
neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v závodě pouze jednou. 

 
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 
 
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) 
 
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 :  na trati dle zákresu na mapě 

pití v cílovém prostoru 
další občerstvení připraveno v centru závodu – buchty, polévka, těstovinový salát, klobásy 
atd., čaj, káva, pivo, limo atd.. 
    

WC: v centru – chemické toalety TOI TOI 
 
Mytí :   v centru (lavory) 
 
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 13hod.) 
 
Ceny: Kromě diplomů i věcné ceny pořadatelů. 
  
Protesty : písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu 
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První pomoc :  v centru u prezentace – Yveta Veverková 
 
Výdej map :  mapy se budou vybírat, výdej proběhne v cca 13:00 
 
Funkcionáři :  ředitel závodu : Jan Koblic 
   hlavní rozhodčí: Libor Netopil (R3) 
   stavba tratí : Tomáš Veverka (R3) 
 
Jury :   bude zveřejněna v centru 

PODĚKOVÁNÍ: 

Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost vstupu a svolení uspořádat závody v tomto příjemném 

prostředí, a to především pak panu Františku Kinskému, fy Zopos Přestavlky, a.s. resp. panu Zbyňku Myšákovi. 

Rovněž děkujeme našim partnerům a podporovatelům: Městu Vamberk, fy CLOCK, fy Sokol Interiéry.  

Účastníkům přejeme mnoho úspěchů. Krásný den s OB! 

 

 
 

Plánek příjezdu: 

 

 

  


