
Český svaz orientačních sportů   
 

P O K Y N Y 
 

16.kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu 
 

Pořadatel:    Orientační klub OK Jilemnice (JIL) 
Datum:              Sobota 26. října 2013 
Centrum závodu: Areál Koupaliště & Kempu Pecka  

(50°29'25.346"N, 15°36'34.427"E  - http://www.mapy.cz/s/8HI7 ) 
 

Parkování:  Dle pokynů pořadatelů. P1 v areálu, P2 a P3 s nájezdem vhodným 
pouze ve směru od Pecky (parkovné 20 Kč).  Autobusy na zpevněné 
ploše před vjezdem do kempu (zdarma). Zákaz parkování na a podél 
silnice Pecka-Horka.    

 
Prezentace: V centru závodu od 8:45 do 9:30 přesně. 
                               
Mapa:                     Kazabrud 1:10000,  E=5 m, stav 10/2013,mapový klíč ISOM2000 
   Revize: Vendula Viková, Martin Černý, Aleš Malý, Jan Kolín 
   tisk: Reklamy Jilemnice 

rozměr mapy formát A4, mapa vodovzdorně upravena 
 
Terén:             Podhorský kopcovitý, hluboká údolí, podkrkonošský terén s 

proměnlivou průběžností, smíšený a jehličnatý les. V lese probíhá 
těžba, v některých prostorech může být tímto ztížená průběžnost. 

 
Závodní prostor: Veškeré lesní porosty S a V od shromaždiště a cestou na start nebo 

z cíle jsou závodním prostorem.  
 
Kategorie: Podle rozpisu závodu pro všechny zkrácené. 
 
Vzdálenosti:  shromaždiště - parkoviště autobusů     10 m, 
   shromaždiště – parkoviště aut              50 – 200 m, 
   shromaždiště – start                              1 450 m / 44 m převýšení 
   shromaždiště – cíl                                 800 m. 
 
Start:   000 = 10:00 

Intervalový, výdej map po startu. Pro kategorie HDR, P a T zvláštní 
koridor se startovací krabičkou, příchod na start libovolný do 
startovního času 100. Cesta značena modro-bílými fáborky. 

 
Popisy kontrol: Pro každou kategorii k dispozici pouze na shromaždišti. 
 
Systém ražení: Elektronický systém ražení SPORTident. Poslední ražení v cíli. 

V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do určených 
políček na mapě. Kontrola ražení v mapě v cíli. Vyčítání čipů na 
shromaždišti. 

 
Předpokládané časy: Podle platného SŘ pro soutěže Východočeské oblasti v OB. 
 
Časový limit:  150 minut pro všechny kategorie. 
 
Cíl:   Uzavření cíle ve 14:30. Cesta z cíle značena červenými fáborky. 
 
Výběr map: Mapy nebudou v cíly odebírány, dodržujte fair-play 
 

http://www.mapy.cz/s/8HI7


Vyhlášení vítězů: Ve 13:00 na shromaždišti. Vyhlášeni budou první tři v žákovských 
kategoriích. Sladká odměna pro HDR.  

 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. 
 Konečné oficiální výsledky i s mezičasy a protokol budou zveřejněny na 

stránce závodu: http://vco2013.ok-jilemnice.cz/ 
                                  

Občerstvení: V cíli voda se šťávou. Občerstvení v areálu je zajištěno jeho nájemcem 
na dvou místech. 

 
Šatny: Vlastní stany na shromaždišti, v případě deště vlastní dopravní 

prostředky. 
 
WC: Pouze pevné toalety v areálu kempu. Na startu není WC připraveno.  
 
Mytí: Na shromaždišti v umyvadlech. 
 
První pomoc: Lékař MUDr. Alan Gernert na shromaždišti u vyčítání čipů. 
 
Protesty: U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu 

bude vklad vrácen. 
 
Jury:                         Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu. 
 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu:   David Hlaváč 
                       hlavní rozhodčí:  Zdeněk Zlesák 
                       stavba tratí:     Jan Kolín, R3 

 
Předpis: Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu 

Východočeské  oblasti ČSOS pro rok 2013. 
 
Upozornění: Zákaz vstupu do oplocenek (mapová značka č. 522), na čerstvě 

osázené paseky a na soukromé pozemky (mapová značka č. 527) 
 

           Žádáme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku 
v celém prostoru závodu a centra.  

 
                                Účastníci závodu závodí na vlastní nebezpečí. 
  
 V Nové Pace je stále uzavřen most na hrázi Pivovarského rybníka. 

Jeďte zadem za firmou Lohman&Rausher (Velveta) k pivovaru. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

SPORTU ZDAR A TOMU S LAMPIÓNY ZVLÁŠŤ 

http://vco2013.ok-jilemnice.cz/

