POKYNY
pro účastníky závodu

Východočeského poháru – 29.9.2018
Pořádající orgán:
Pořádající subjekt:
Datum:

Východočeská oblast ČSOS, sekce OB
T.J. Sokol Žamberk, oddíl OB
29. září 2018

Centrum:

Šedivec, východní okraj obce poblíž zemědělského areálu KLAS Nekoř, příjezd
značen z hlavní silnice č. 11 (za kruhovým objezdem. Žádáme, aby nebyl
používán průjezd obcí od silnice č. 360 (od Letohradu). Pro postavení
oddílových stanů využijte vyznačený prostor.
V centru zákaz vstupu na soukromé pozemky.
Souřadnice: 50.0502858N, 16.5390500E
zkrácená trať
08.45 – 09.30 hodin, v centru – domeček s váhou pro techniku
00 = 10:00 hod., intervalový;
Ze shromaždiště značeno modrobílými fáborky přes zeměděl. areál a následně
po polní cestě.
Start pro příchozí „P“ a HDR průběžný od 10,15 do 11,30 hod.

Trať:
Prezentace:
Start:

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum = do 100-200 m
Centrum – start = 1700 m
Cíl – centrum = 250 m
Parkování:
V objektu zemědělské společnosti vých. okraj obce. Bude regulováno.
Bude vybíráno parkovné: osobní auto – 20,- Kč; autobus – 50,- Kč.
Zákaz parkování na příjezdové komunikaci, na místních komunikacích v obci,
před restaurací a v centru závodu.
Mapa:
Jablonský les - 1 : 10 000, ekvidistance 5m, rozměr A4,
- mapy nejsou vodovzdorně upraveny, v případě potřeby mapníky
připraveny na startu
Stav mapy: podzim 2016, aktualizace jaro 2018, část mapy nová, jaro 2018
Mapovali: V. Tobiška, M. Andrš, V. Fikejs, J. Šponar, J. Lesák
Výdej map v cíli od 12,00 hod.
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko výrazný strom
zelený křížek
vývrat
hnědý křížek
plošinka
Terén:
Členitý les s 1 hlubším údolím, 450 - 530 m n.m. Řídký podrost, místy větve
z prořezů. Středně hustá síť cest a průseků. Menší síť vodotečí.
Startovní listina:

Popisy kontrol:
Systém ražení:

Organizace startu:

Cíl:
Časový limit:

Podle kategorií, vyvěšena v centru a v předstartovním prostoru.
Kategorie H, D 21 A a T budou vyhlášeny dle počtu přihlášených. Při
případném zrušení (malý zájem) se závodí v H, D 21 C.
Formou samoobsluhy v centru.
Elektronické – Sportident. Zapůjčení čipu – 40,-Kč.
Každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat a provést
kontrolu. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické
ražení do mapy. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předložit
ke kontrole!!!
V prvním koridoru kontrola dle startovní listiny a nulování čipu, v druhém
koridoru kontrola nulování a ve třetím koridoru start. Pro kategorie HDR a P
je určen vlastní koridor s nulováním a kontrolou nulování, start podle
pokynů pořadatele na startu.
Mapy jsou umístěny u startu.
Dodržujte povinný úsek na mapový start!
Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.
120 minut pro všechny kategorie.

Uzavření cíle:

120 minut po startu posledního závodníka.

Občerstvení:

V průběhu závodu jedna občerstvovačka.
Po závodě voda (popř. šťáva) v cíli.
Bohaté občerstvení v centru (i oblíbené buchtičky) včetně
teplého jídla. Drobné občerstvení přímo v centru. Restaurace ve vzdálenosti
350 m otevřena pro závodníky.
V restauraci je zákaz převlékání a pobyt s obuví s hřeby.

WC:
Mytí:

V centru mobilní TOI-TOI, WC v restauraci. Na startu WC není.
V centru – umývadla s vodou.

Zdravotnické zabezpečení: V centru závodu.
Závodní prostor:

Veškerý lesní porost od startu.

Zakázané prostory:

Zákaz vstupu na soukromé pozemky – zahrady, louky (mimo
vyznačeného prostoru pro stany).
Zákaz vstupu do oplocenek a osázených pasek, bude vyznačeno.

Výsledky:

Budou průběžně zveřejňovány v centru závodu. Konečné výsledky a
mezičasy budou k dispozici v ORIS a na stránkách VCO-OB.

Vyhlášení výsledků:

Od 13,00 hod. v centru závodu;
HDR (děti a rodiče): všichni závodníci,
D10N a H10N: první tři závodníci,
D10C, D12C, D14C, H10C, H12C, H14C: prvních šest závodníků,
D12D, D14D, H12D, H14D: pouze první závodník

Odpad:

Ukládání do igelitových pytlů v centru. Třídění – plasty do žlutých/modrých
pytlů. Ostatní odpad – černé pytle.

Předpis:
Protesty:

Soutěží se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu VČo.
Písemně s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu.

Jury:

Složení jury bude zveřejněno v centru závodu.

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí
Velitel tratí

Vladimír Fikejs
Tomáš Levý
Radek Nožka
Václav Tobiška

Příjemně strávený den a pohodový prožitek ze závodů
přejí pořadatelé – T.J. SOKOL Žamberk, oddíl OB
„Činnost T.J. Sokola Žamberk je finančně podporována městem Žamberk.“
Tyto pokyny byly vytvořeny pro oddílové stránky, jsou předběžné a mohou se drobně změnit.

Doporučení, jak strávit zbytek dne v tomto cípu Pardubického kraje:
- návštěva jednoho v republice největších muzeí řemesel v Letohradě (na příjezdové ulici od Šedivce)
- využít babí léto na přehradě Pastviny (4 km)
- návštěva Suchého vrchu (995 m n.m.), rozhledny a Kramářovy chaty (20 km)

