Pokyny k závodům VCO – OB, 5.10.2013
12. kolo
Startovka, rozpis závodu a jednotlivé tratě budou uvedeny na webových stránkách VCO-OB.
Centrum:
Nachází se ve středu obce České Petrovice ve sportovním areálu obce u malého fotbal. hřiště
a u požární nádrže (620 m n.m.) v pěkném prostředí pod vrcholem Adam (765 m n.m.).
- v centru je zabezpečeno občerstvení, včetně stravování (gulášek, klobásy, polévka, …) a
naše klasická ranní osvěžovna s domácími koláčky a buchtičkami, jako nezbytným zdrojem
energie pro vlastní závod,
- parkování na asfaltovém obecním parkovišti 200 m od centra (parkovné obvyklé: osobní
auto – 20,- Kč, autobus 50,- Kč)
- prezentace od 8.15 hod. do 9.30 hod., dohlášky možné,
- prostory pro oddílové stany vpravo od přístupové cesty do areálu
- mytí v lavorech u požár. nádrže, neničte upravené břehy potůčku
Příjezd: Žamberk, Klášterec n. Orl za řekou vlevo na České Petrovice
Start:
Je na okraji lesa severně od centra, vzdálenost 1800 m, převážně po asfaltu. Mapový start do
80 m. Na startu není WC. Mapníky dle počasí na startu. Vhodné zahřátí a rozcvičení těla před
závodem. Zakázaný prostor začíná okraj lesa od startu.
Cíl:
V mapě je kontrola č. 100 (sběrka), vlastní cíl mimo mapu – doběh do 150 m po fáborkách po
louce. Vzdálenost do centra 1800 m.
Závodní prostor:
Převážná část závodního prostoru je situována v lesním porostu na polské straně za hraničním
potokem „Červený potok“ se středně hustou sítí les. cest se střídavě obtížnou průběžností a
občasnými podmáčenými místy. Na několika menších prostorech proběhla v létě těžba dřeva
se zbytky.
Trať – zkrácená klasika.
A co po závodech a načatým odpolednem?
Když už jste dojeli do vzdáleného sev. východního cípu Pardubického kraje, 1 km od hranic
s Polskem využijte zde nabízené přírodní krásy, nebo si zahoubařte (zatím rostou).
Navrhujeme strávit příjemné odpoledne v místě – projít si v klidu pevnostní objekty dle mapy
(vrchol Adam), navštívit Kašparovu chatu (2 km vých.), pěkný úkaz Zemskou bránu na
Divoké Orlici (2,5 km s.z.) podél turist. chaty Čihák, určitě i přehradu Pastviny a další divy
okolní přírody.
A co si přát k závodům: Rychlé nohy, klidnou hlavu a soulad mapy s terénem a hlavně
spokojenost s pohybem ve volné přírodě.

Dne: 25.10.2013
Vedení závodu: ředitel závodu: Vladimír Fikejs
hlavní rozhodčí: Tomáš Levý
stavba tratí: Radek Nožka
velitel tratí: Václav Tobiška

