
POKYNY 
 
Srdečně Vás vítáme na 7. závodě Východočeského poháru, který je 
zároveň také Oblastním mistrovstvím a veteraniádou ve sprintu a 
který pro Vás pořádá KOB Ústí nad Orlicí. Centrem závodu je areál 
venkovního hřiště ZŠ Bratří Čapků v Ústí nad Orlicí, kde jsme nalezli 

vhodné pořadatelské zázemí a věříme, že i pěkné centrum závodu.  
 
Doufáme, že se Vám námi připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho sprintových 
úspěchů a zážitků.  
 
 
Pořadatel: KOB Ústí nad Orlicí (KUO) 
 
Datum: sobota 22. dubna 2017 
 
Centrum: Ústí nad Orlicí – hřiště ZŠ Bratří Čapků (GPS: 49.9760575N, 16.4033214E) 
 
Možnost postavení klubových stanů přímo v centru závodu. 
 
Parkování: Doporučená parkoviště pro osobní auta (plánek je na konci pokynů):  

• 49.9805608N, 16.3965778E – parkoviště u hřbitova (1 000 m) 
• 49.9748411N, 16.3980692E – parkoviště v Perle (650 m) 
• 49.9718328N, 16.3995067E – parkoviště u Galenu (850 m) 
• 49.9774975N, 16.4031331E – několik parkovišť v nákupní zóně – 

mezi ulicemi Letohradská a Cihlářská (400 – 700 m) 
 
Parkování pro autobusy výhradně na parkovišti u hřbitova. Pro výstup je možné použít 
autobusovou zastávku u kruhového objezdu na ulici Cihlářská.  
Od kruhového objezdu bude cesta do centra závodu značena zelenobílými fáborky. 
Prosíme, dodržujte vytyčenou trasu.  
Parkování nebude organizováno, parkovné nebude vybíráno. 
 
Je zakázáno vjíždět a parkovat v prostoru závodu! 
 
Prezentace:  dopoledne: 8:30 - 9:30 v místě dopoledního závodu (ZAM – Mistrovice) 
 odpoledne: 13:30 - 14:30 v centru závodu 
 
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele. Případný dotisk map bude na 
laserové tiskárně.  
 
Vzdálenosti:  parkování AUTA - centrum  400 - 1000 m 
   parkování BUS - centrum  1000 m  
   centrum - start   600 m 
   centrum - cíl    0 m 
 
Start:  intervalový, 00 = 15:00 hod 
Kategorie HDR, P a T mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času 90. 



Startovní listiny: zveřejněny na webových stránkách závodu, v centru na informačních 
tabulích, na startu 
 
Parametry tratí: budou zveřejněny na stránce závodu a v centru závodu 
 
Popisy kontrol: pouze na mapách 
 
Použitý systém ražení: elektronický (SportIdent). Zapůjčení čipu – 40 Kč. Povinné 
vymazání a kontrola vymazání čipů v předstartovním prostoru. Na cílové čáře závodník 
razí cílovou jednotku. Kategorie HDR, P a T razí startovní krabičku. V případě poruchy SI 
jednotky použije závodník mechanické ražení kleštěmi do mapy; na tuto skutečnost je 
závodník povinen upozornit ihned po doběhu pořadatele v cíli. Závodník je povinen 
bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru. 
 
Mapa: Čapkárna (1:4 000, E = 2 m, rozměr A3, stav březen 2017, mapový klíč ISSOM 
2007, autor a hlavní kartograf Tomáš Leštínský). Mapy budou vodovzdorně upraveny. 
V cíli budou vybírány. 
 
Zvláštní mapové značky:  

zelený křížek – vývrat; 
černý křížek – herní prvek, starý sloup elektrického vedení, jiný umělý objekt 

 
Druh závodu: sprint 
 
Terén: areál nemocnice, sídlištní i vilová zástavba, městský park a drobná městská zeleň 
 
Omezení obutí: je přísně zakázáno běžet v obuvi s hřeby; vzhledem k charakteru 
podložky doporučujeme atletickou obuv 
 
Zakázané prostory: vyznačeny na plánku na stránkách závodu. Prostor závodu je 
ohraničený ulicemi a lokalitami: Letohradská – Boženy Němcové – Na Pláni – Kladská – 
Wolkerovo údolí – Dukelská – Wolkerova – Čs. armády – Tvardkova. 
 
Je přísně zakázáno překonávat plochy a linie v závodní mapě vyznačené těmito 
značkami: 
 
304.1  Nepřekonatelná vodní plocha 
421  Nepřekonatelná vegetace 
521.1  Nepřekonatelná zeď 
524  Nepřekonatelný plot 
526.1  Budova 
528.1  Oblast se zakázaným vstupem 
714  Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast 
 
Porušení bude trestáno diskvalifikací. 
 
Povinné úseky: od startovních koridorů na mapový start, od poslední kontroly do cíle, 
bude značeno červenými fáborky 
 



Časový limit: 40 minut pro všechny kategorie 
 
Upozornění: závodí se ve městě za běžného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Všichni 
závodníci startují na vlastní nebezpečí.  
 
Silnice u nemocnice je v současnosti rozkopaná, lze využít pouze úzký chodník. 
Vyznačeno v mapě. Dbejte zvýšené opatrnosti! 

 
 
Vyhlášení výsledků: co nejdříve po skončení závodu v centru závodu 
 
Vyhlášeni budou první tři ve všech žákovských kategoriích. Dále pak první tři 
v kategoriích DH16C, DH18C, DH20C a DH21C. V kategoriích DH35C, DH40C, DH45C, 
DH50C, DH55C, DH60C, DH65C a DH70C budou vyhlášeni pouze vítězové. 
 
První pomoc: drobná poranění v centru závodu, větší úrazy nemocnice v Ústí nad Orlicí 
 
Hygiena: TOI TOI, lavory se studenou vodou 
 
Občerstvení: v cíli (voda a šťáva); v centru bude připraven bufet se základním 
občerstvením  
 
Protesty: s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 
 
Jury: Jan Koblic (VAM), Michal Pátek (CHC), Václav Tobiška (ZAM)  
 
Funkcionáři:  ředitel: Kamil Koblížek, R3 
                        hlavní rozhodčí: Viktor Mutinský, R2 
                        stavitel tratí: Tomáš Leštínský, R3 



Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské oblasti 
pro rok 2017 
 
Upozornění: prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v prostoru závodu i v centru 
závodu. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 
ředitele závodu 
 
Doporučená parkoviště: 

 
 
 

Viktor Mutinský     Kamil Koblížek 
hlavní rozhodčí     ředitel závodu 


