Informace k 9.závodu VčO v OB 14.6.2014
Oddíl OB T.J. Sokol Žamberk pořádá v sobotu 14. června 2014 závody v orientačním běhu
Východočeské oblasti. Závody proběhnou v lesním prostoru, převážně za hranicemi, na území
Polské republiky, s nejvyšším vrcholem Bochniak 713 m n.m. Jedná se o téměř stejný prostor,
kde jsme pořádali závody v říjnu 2013. Start a cíl jsou posunuty více na východ.
Mapu Červený potok jsme aktualizovali, upravili a část prostoru domapovali. Les je z 80 %
dobře průběžný a běžecky rozmanitý.
Ředitelem závodu je Vladimír Fikejs (R3) a hlavní rozhodčí Tomáš Levý (R3).
Stavbu tratí zajišťuje Radek Nožka (R3)!
Jako shromaždiště (centrum) jsme vybrali prostor v okolí Kašparovy chaty, 1,7 km po
silnici 311, východně od obce České Petrovice, s necelými třemi sty obyvateli.
Parkoviště pro vozidla bude na travnaté ploše u silnice č. 311 – parkovné za obvyklé ceny.
Vlastní centrum o 200 m dále, u Kašparovy chaty s restaurací, kde budou vyčleněny i prostory
pro oddílové stany. Autobusy vyloží závodníky a odjedou na parkoviště 2,5 km dolů do
Petroviček.
Přihlášky do 08.06.2014 na ORIS,(výjimečně na e-mailu tobiska.vaclav#seznam.cz),
od 10.06.2014 - zvýšené startovné!
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Start je plánován na hranici s Polskou republikou ve vzdálenosti cca 1,7 km z centra.
Přístup po polní a lesní cestě podél hranice. Cíl je situován u silnice č. 311, vzdálenost do
centra 400 m.
Další organizační věci nevybočují od ostatních závodů VčO a budou konkretizovány
v pokynech před závodem na stránkách VčO a oddílu OB Žamberk.
Okolní velice zajímavé prostory lze využít po závodech k prohlídce. Hlavně chceme
doporučit procházku kolem údolní přehrady Pastviny (příp. koupání),či kolem, tak trochu
schované a níže položené malé přehrady. K návštěvě se nabízí i velice rozsáhlé a přehledné
muzeum řemesel v Letohradě (18km) – otevřeno do 17 hod. Zajímavé jsou též některé
pevnostní objekty v blízkém okolí.
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 příjemně prožitou sobotu.

Dne: 9.5.2014
Vedení závodu

