POKYNY
CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2022
37. ročník třídenních závodů Cena východních Čech se koná v centrum Pardubického kraje. Účastníci najdou
shromaždiště na hřišti a na louce ve Vysoké u Holic, odkud jsou dosažitelné všechny tři etapy. Přejeme Vám
mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu. Závod se koná v rámci projektu „ČUS Sportuj s námi“ a nad jeho
konáním převzal záštitu pan Alexandr Krejčíř – radní Pardubického kraje zodpovědný za sport.
POŘADATEL

OK Lokomotiva Pardubice, spolek

DATUM

26. - 28. 8. 2022

CENTRUM ZÁVODU Vysoká u Holic (50.0274842N, 16.0622558E), https://mapy.cz/s/golubulepu)
PREZENTACE

Pátek 26. 8.
12:00 – 14:00 hod.
Sobota 27. 8. 8:30 – 9:00 hod.
Neděle 28. 8. 8:30 – 9:00 hod.
Informační kancelář bude otevřena podle potřeby v místě prezentace a vyčítaní čipů.
Na prezentaci budou prováděny pouze změny. Doklady, startovky, pokyny a další
najdete v IS ORIS a na webu závodu.

PARKOVÁNÍ

V centru na louce podle pokynů pořadatelů. Ubytovaní v kempu mohou parkovat
u svých stanů. Poplatek za parkování 100 Kč za všechny 3 dny.

UBYTOVÁNÍ

Stanový kemp na louce – vyhrazena místa pro stany a místa pro auta, mobilní WC,
pitná voda, mytí, sprchy. Auta je možné parkovat u stanů, prosíme o šetření místem.
Přísný zákaz vstupu na okolní pastviny a pozemky v okolí parkování a kempu (do míst
za vytyčovací páskou)!!! Zákaz kopání jam a rozdělávání ohňů.
Kemp bude otevřen v pátek 26. 8. od 11:00 hodin a uzavřen v neděli 28. 8. v 14:00
hodin. Cena ubytování v kempu je 250 Kč/osoba/pobyt. Noční klid 22:30 – 6:30 hod.

STRAVOVÁNÍ

Prodej občerstvení v centru zajišťuje Spolek dobrovolných hasičů Vysoká u Holic v
obvyklém rozsahu (káva, limo, pivo, těstovinový salát, párky apod.). Prodejní doba: Pá
13:00 – 22:00, So 7:30 (buchty), 8.30 (ostatní sortiment) – 22:00, Ne 7:30 (buchty),
8.30 (ostatní sortiment) – 14:00.

WC/MYTÍ

V centru a cestou na start E2 mobilní toalety. Na startech E1 a E3 záchody nejsou.
V centru sprchy (pátek: 16:00 – 20:00; sobota 11:30 – 15:00 a 18:00 – 20:00; neděle
10:30 – 13:00), koryta s vodou (voda je pitná). Prosíme šetřit s vodou. Při mytí nelze
používat saponáty!!!!

SYSTÉM RAŽENÍ

SportIdent; označovací jednotky včetně cíle budou nastaveny do režimu
bezdotykového ražení AIR+ (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Při poruše SI
použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). Čipy možno zapůjčit
u prezence za 40 Kč (ne SIAC), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.
Čipy se vyčítají v centru.

START

E1 000 = 15:00 hod.
E2 000 = 9:30 hod.
E3 000 = 9:30 hod. (intervalový start)
Pro kategorie HDR, T a P ve všech etapách zvláštní koridor se startovací krabičkou,
příchod na start libovolný do startovního času 110.

CÍL

Závodník ukončí závod oražením cílové krabičky.

MAPA

E1: Blanická stráň, 1:10000, A4, e=5m, ISOM 2017-2, pro všechny kategorie
E2: U tří pánů, 1:15000, A4, e=5m, ISOM 2017-2, pro D21B, D35B, H16B, H18B,
H21B, H35B
U tří pánů 10, 1:10000,e=5m, A4, ISOM 2017-2 pro všechny ostatní kategorie
E3: Gottlův kříž, 1:10000, e=5m, A4, ISOM 2017-2, pro všechny kategorie
Mapovali Jan Potštejnský a Radek Novotný v roce 2021, revize srpen 2022.
Mapy jsou vytištěny na voděodolném papíru Pretex. Mapy se v cíli neodevzdávají,
prosíme všechny účastníky závodu o dodržování fair play.
Zvláštní mapové značky:

hnědý trojúhelník – plošinka
černé kolečko – betonová skruž s tyčí
černý křížek – jiný umělý objekt

Vývraty nejsou mapovány.
TERÉN

Převážně rovinatý terén s mírným převýšením a terénními detaily. Řada porostových
detailů, hustá síť komunikací.
V prostoru závodů probíhá v posledních týdnech intenzivní těžba, vznikají tak nové
průseky, paseky a oplocenky, dbejte zvýšené opatrnosti v okolí těžebních strojů.

ZAKÁZANÉPROSTORY Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 („plot“); 524.0
(„vysoký plot“); 709.0 („nepřístupná oblast“), na neposekané louky a na osázené
paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci.
POPISY KONTROL

Odběr samoobsluhou v centru. Popisy NEBUDOU vytištěny na mapě.

ČASOVÝ LIMIT

E1 – 80 minut E2 – 130 minut E3 – 100 minut.

KATEGORIEP, T, HDR

P – náborová trať (příchozí, začátečnická); start "volný" podle příchodu na start. HDR
– náborová trať pro děti s doprovodem; start "volný" podle příchodu na start. T –
tréninková trať; start "volný" podle příchodu na start.

PROTESTY

Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz

JURY

Zdenka Kozáková, Jan Netuka, Jaroslav Kalibán

ŠKOLKA

Bude otevřena po dobu závodu v centru závodu. Pro děti budou k dispozici hračky a
stan pro případ špatného počasí.

VÝSLEDKY

On-line na https://liveresultat.orientering.se a na TV obrazovce v centru závodu,
vyvěšovány budou výsledky po ukončení etapy.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Celkové výsledky budou vyhlášeny ve všech kategoriích po skončení 3. etapy
(předpokládaný čas ve 13:00 hod.). Počty vyhlašovaných: prvních 6: D10C, D12B,
D14A, D21B, H10C, H12B, H14A, H21B první 3: D10N, D12C, D16B, D18B, D35B,
D45B, D55B, D65B, H10N, H12C, H16B, H18B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B
první: D21C, D35C, D45C, D55C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C Všichni
závodníci HDR dostanou drobnou odměnu. Nevyhlašují se kategorie T, P. Po vyhlášení
vítězů bude slosována tombola cen pro účastníky – ceny je nutné osobně vyzvednout!

PŘEDPIS:

Závodí se podle platných Pravidel OB.

GDPR

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn
v nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to
v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním
systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa
sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd.
v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou
být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím
explicitně fotografovi.

UPOZORNĚNÍ

Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Nenechávejte cenné věci ve
stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.
Chovejte se prosím, jako na návštěvě. Přístup místních je velice vstřícný, tak ať tu
můžeme za pár let uspořádat závody opět.

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
ředitel závodu: Karel Haas
hlavní rozhodčí:
Lukáš Hovorka, R1
stavitelé tratí:
E1: Vladimír Lučan, R3
E2: Jan Žák
E3: Jan Fukátko
--------------------------------

E1 – PÁTEK 26. 8. 2022 – krátká trať
VZDÁLENOSTI

Parkování – centrum
Centrum – start
Cíl – centrum

START

200 m
1200 m, cesta na start vede skrz stavební práce na
silnici, dbejte zvýšené opatrnosti
600 m (start a cíl nejsou u sebe)

000 = 15:00 hod., intervalový

E2 – sobota 27. 8. 2022 – klasická trať
VZDÁLENOSTI

Parkování – centrum
Centrum – start
Cíl – centrum

START

000 = 09:30 hod., intervalový

INFORMACE

Cesta na start křižuje poměrně frekventovanou silnici 2. třídy. Přechod silnice nebude
zajištěn pořadateli. Dávejte pozor!
Start a cíl jsou velmi blízko u sebe, lze si tam odložit věci.
Nepokoušejte se jezdit na start a do cíle autem! Není tam kde zaparkovat. Pokud sem
někdo přijede, bude bez milosti diskvalifikován.

200 m
2100 m
2000 m

E3– NEDĚLE 28. 8. 2022 – zkrácená trať
VZDÁLENOSTI

Parkování – centrum
Centrum – start
Cíl – centrum

START

000 = 09:30 hod., intervalový

INFORMACE

Některé kategorie přebíhají poměrně frekventovanou silnici 2. třídy. Přeběh silnice
nebude zajištěn pořadateli. Dávejte pozor, auta mají vždy přednost!
Část cesty na start (cca 600m) je společná s cestou z cíle.

200 m
1000 m
800 m

Poděkování majitelům lesa: Konání obou závodů umožnili majitelé lesů, především Lesy České republiky a
město Vysoké Mýto, ale i další.
Velké poděkování patří rodině Kopeckých (majitelé louky pro parkování a kemp), Spolku dobrovolných hasičů
Vysoká u Holic (zajištění občerstvení pro účastníky závodu), Obci Ostřetín (zapůjčení hřiště pro centrum
závodu) i všem občanům obce Ostřetín, místní část Vysoká u Holic za jejich toleranci v průběhu závodu.

