Informace k závodům OB 3.10.2015 na web
Oddíl OB T.J. Sokol Žamberk pořádá v sobotu 3.10.2015 závody v orientačním běhu
Východočeské oblasti. Ředitelem závodů je Vladimír Fikejs (R3) a hlavním rozhodčím
Tomáš Levý (R3).
Závody proběhnou v lesním prostoru pevnostní oblasti Adam s vrcholem 765 m n.m. Jedná
se o třetí závody v tomto prostoru (r. 2011, 2012). Rovněž mapu jsme trochu aktualizovali a
upravili.
Vichřice v červenci, která řádila v okolních lesích se zázrakem tomuto prostoru téměř
vyhnula. Přesto však i zde byl vyhlášen plošně zákaz vstupu do lesa. Situaci jsme však
s potřebnými subjekty a orgány vyřešili.
Jako shromaždiště (centrum) jsme vybrali centrum obce Pastviny, obec s necelými 300
obyvateli, která se však přes léto několika násobně rozrůstá a to z důvodu hlavní „atrakce“
Pastvinské přehrady na toku Divoká Orlice., 8 km východně od Žamberka.
Parkoviště pro vozidla bude na asfaltové ploše u silnice č. 312 – parkovné za obvyklé ceny.
Vlastní centrum (500 m n. m.) o 300 m dále v prostoru restaurace U vleku, kde budou
vyčleněny i prostory pro oddílové stany. Bohaté občerstvení a hlavně chutné „buchtičky“.
Část závodního prostoru je situována v místech bývalého hraničního opevnění z r. 1938
s hustou sítí pevnostních objektů (centrálním objektem je Adam – dnes vojenské zařízení MO
ČR) a umělých překážek – rýhy, okopy, hluboké jámy – POZOR na bezpečnost.
Středem závodního prostoru Orlička III vede asfaltová účelová silnice k vojenskému objektu
– platí zde zákaz vjezdu vozidel, přesto pozor při přebíhání.
Je zakázáno přibližovat se k oplocení objektu na menší vzdálenost jak 30 m – objekt je
střežen Vojenskou policií se psy.
Les je z 80 % dobře průběžný a běžecky rozmanitý.
Přihlášky na závody v obvyklých termínech přes ORIS. Pozdější přihlášky na mail
tobiska.vaclav@seznam.cz nebo na místě budou řešeny individuálně.
Start je plánován nad místní chatovou částí Kraví skok (1,7 km) a cíl v místní části obce
Vitanov ve vzdálenosti cca 1 km z centra. Přístup po polní cestě a následně přechod přes
silnici II. tř.
Další organizační věci nevybočují od ostatních závodů VCO-OB a budou konkretizovány
před závodem na stránkách VCO a příp. oddílu OB Žamberk.
Okolní velice zajímavé prostory lze využít po závodech k prohlídce. Hlavně doporučujeme
procházku kolem velké přehrady či kolem, tak trochu schované a níže položené, malé
vyrovnávací nádrže a příp. návštěvu velice zajímavého a rozsáhlého muzea řemesel
v Letohradě (9 km) – otevřeno do 17 hod. Nebo si projít pevnostní objekty podle mapy, které
jste při závodech bez zájmu míjeli.
A co si přát na závěr. Dobré počasí, rychlé nohy, klidnou hlavu, soulad mapy s terénem a
hlavně spokojenost s pohybem ve volné přírodě. Prostě pohodovou sobotu.
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