Pokyny - 11. kolo Vychodoceskeho poháru
Pořadatel: KOB Ústí nad Orlicí (KUO)
Datum: sobota 28. září 2013
Centrum: Červená u Letohradu, prostor před hasičskou zbrojnicí
Parkování: Osobní automobily na louce 500 m od centra. V případě velmi nepříznivého
počasí a následného podmáčení louky určené k parkování bude parkování přesunuto na místní
komunikace. Vzdálenost pak může být větší. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč/auto. Dbejte
pokynů pořadatelů. Autobusy parkují na odstavném parkovišti na příjezdu do obce, parkovné
50,- Kč/autobus.
Prezentace: v centru závodu od 8:45 do 9:30
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele. Případný dotisk map bude na laserové
tiskárně.
Start: intervalový, 00 = 10:00 hod.
Kategorie HDR, P a T mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času 80.
Startovní listiny: zveřejněny na webových stránkách závodu, v centru na informačních
tabulích, na startu
Popisy kontrol: v centru závodu formou samoobsluhy na informačních tabulích
Použitý systém ražení: elektronický (SportIdent). Závodníci jsou povinni vynulovat a
zkontrolovat si čip před startem ve startovním koridoru. Na cílové čáře jsou povinni orazit čip
v cílové jednotce. V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou náhradním
mechanickým ražením do vyznačených R políček v mapě. Jeden čip nesmí být použit v
závodě vícekrát. Mazání a kontrola mazání čipů v předstartovním prostoru. Kategorie HDR, P
a T razí startovní krabičku.
Možnost zapůjčení SI, půjčovné za SI-čip činí 40,- Kč a hradí se při prezentaci. Při ztrátě
půjčeného čipu SI bude účtováno 700,- Kč.
Mapa: Geiersberg, 1:10 000, E = 5 m, revize srpen 2013, A4, vodovzdorně upravená pro
všechny kategorie
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom; zelený křížek - vývrat
Druh závodu: zkrácená trať
Terén: kopcovitý, členitý, četná údolí a hřbety, kopcovitý, členitý, četná údolí a hřbety, část
lesa dobře průběžná, v části naopak velmi hustý nepříjemný podrost, hustá síť komunikací.
Doporučujeme krytí dolních končetin.
Vzdálenosti: parkování AUTA - centrum
parkování BUS - centrum
centrum - start (modrobílé fáborky)
centrum - cíl (červené fáborky)

500 m
500 m
400 m
900 m

Cíl: závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru, a to i v
případě, že závod nedokončí.
Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme proto na váš smysl pro fair play, tedy že nebudete
ukazovat mapu závodníkům, kteří ještě neodstartovali.
Povinné úseky: od startovních koridorů na mapový start, od poslední kontroly do cíle, bude
značeno červenými fáborky
Časový limit: 120 minut
Vyhlášení výsledků: co nejdříve po skončení závodu v centru, vyhlášeni budou tři nejlepší v
dětských kategoriích a všichni v HDR
První pomoc: drobná poranění v centru, větší úrazy nemocnice v Ústí nad Orlicí
Hygiena: TOI TOI, lavory se studenou vodou
Občerstvení: v cíli voda se šťávou, v centru bude připraven bufet se základním vybavením
včetně koláčků a dobré kávy. Bohatý sortiment připravují dobrovolní hasiči (pivo, limo,
guláš, párky,...), po skončení závodu bude následovat posvícenská zábava!
Protesty: s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: složení bude uveřejněno v centru závodu
Funkcionáři:

ředitel: Kamil Koblížek
hlavní rozhodčí: Viktor Mutinský – R3
stavitel tratí: Pavel Procházka

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a platného Soutěžního řádu soutěží
Východočeské oblasti v OB.

U pořadatelů bude možnost vyzvednutí výukových map Areál pevných
kontrol - Andrlův chlum.
Pořadatelé děkují majitelům lesních pozemků a Lesům České republiky za souhlas s
pořádáním těchto závodů. Současně také děkujeme obci Červená a jejímu Sboru
dobrovolných hasičů za podporu a spolupráci při pořádání závodu.
Pořadatelé přejí nezapomenutelné zážitky z lesa a správný směr !

