
eský svaz orienta ního b hu

 
TJ Slavia Hradec Králové 

 
oddíl orienta ního b hu

 
TJ Lokomotiva Trutnov - oddíl orienta ního b hu

     

sobota 8. 9. 2007 
Gigasport eský pohár, eb í ek A, eb í ek B- echy 

 

klasická tra

    

ned le 9. 9. 2007

 

eský pohár tafet, eská liga klub

 

Oblastní mistrovství a Veteraniáda tafet Je t dské oblasti

 

P ebor Prahy tafet 2007

     

P O K Y N Y             

Vítáme Vás 

 

ú astníky i diváky 

 

a p ejeme Vám hezký sportovní zá itek.
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Spole ná ustanovení pro oba dny:  

Po ádající  orgán:   
eský svaz orienta ního b hu

 
Po ádající subjekt:

 
TJ Slavia Hradec  Králové, oddíl orienta ního b hu 

   
TJ Lokomotiva Trutnov, oddíl orienta ního b hu

 
Centrum:   Horní ár, osada Dubový Dv r (okres Trutnov)  na louce.  Doporu ujeme oddílové stany!  

Viz mapka Dubový Dv r.

 

P íjezd autem:

 

Bude ozna en z osady Vý inka le ící na silnici I/37 po zpevn né cest 2.5 km. Parkovi t bude        
na vyzna ené louce za poplatek 20 K na den. Vzdálenost z parkovi t do centra závodu je 0.5 km.

 

P íjezd busem:

 

Bude vyzna en z odbo ky na silnici I/37 p es Horní ár, Dolní ár, dále po zpevn né cest cca 
1.2 km. Vzdálenost z parkovi t do centra závodu je 0.5 km.  Poplatek 50 K na den.

 

Ubytování: Po adatel zaji uje pouze objednané noclehy v

 

t locvi n a v ubytovn . 
Je zakázáno nocovat ve stanech na louce v centru závodu (dohoda s vlastníkem louky). 

Terén: Kopcovitý podhorský les (450-650 m n. m.) s prom nlivou pr chodností, ojedin le s

 

pískovcovými 
skalními srázy a kameny a nepravidelnou st edn hustou sítí komunikací, v n kterých ástech je 
velké mno ství erozních rýh. 
Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostor v map ozna ených mapovými zna kami 
. 415 ( lutá s ernými te kami = pole i neoseté) a . 527 ( lutozelená = soukromá plocha) a 

samoz ejm do oplocenek. 
Závodní oblast (v echny okolní lesní prostory a jiné ozna ené plochy) je zakázaným prostorem     
pro v echny osoby p ítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v asovém 
intervalu mezi okam ikem startu a prob hnutím cílovou arou (viz

 

Pravidla l. 11.5). Bezprost ední 
okolí diváckých a sb rných kontrol je nep ístupné.

 

Systém ra ení: Elektronický systém Sportident - jeden SI ip nesmí být v jednom závod pou it dvakrát. Lze pou ít

 

SI ipy verze 6 (roz í ená pam ), nelze pou ít ip verze 7 nebo 8. 
Frekventované kontroly budou osazeny 2 stojany a 2 SI jednotkami (p edev ím rozb hové a n které 
uzlové kontroly p i závod tafet). V p ípad poruchy jedné SI jednotky je závodník v

 

tomto p ípad 
povinen pou ít druhou SI jednotku. Pou ití polí ek R1 a R3 na map pro mechanické ra ení bude 
akceptováno v p ípad , e v dob pr chodu kontrolou nebude funk ní ani jedna SI jednotka.

 

Zdravotní slu ba: První pomoc v cíli. 
Odpadky: Prosíme Vás o t íd ní odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do modrých pytl , které jsou 

viditeln ozna ené. Ostatní odpad odkládejte do pytl erných.

  

WC: Toi-Toi v centru závodu a v sobotu na startu 1 a startu 2. Na startu 3 není. 
Mytí: V centru závodu. Zákaz mytí a koupání v místním rybníku. 
Výsledky: Pr b né: v centru závodu, kone né: http://ceskypohar2007.shk-ob.cz. Po oba dny bude firmou 

Racom zaji ován p enos mezi as z

 

lesa. 
Kone né výsledky v ti t né podob je mo né si objednat u prezentace za 30 K za ka dý den. 

Funkcioná i:

 

editel:

 

Miroslav Slovák 
hlavní rozhod í: Jan Netuka, R1 
stavitel tratí: Michal Jedli ka, R1 
jury: bude zve ejn na v

 

centru závodu 
Upozorn ní:

 

Provozování prodejní nebo propaga ní innosti (krom propagace OB závod ) je mo né pouze               
se souhlasem editele závodu nebo hlavního rozhod ího.

 

P edpis:

 

Závodí se dle platných Pravidel OB a Sout ního ádu SOB v OB

   

a Provád cích pokyn k sout ím SOB v roce 2007.

    

Ustanovení pro sobotní závod na klasické trati:  

Datum: 8. zá í 2007 (sobota)

 

Prezentace: V centru v den závodu 8:00 -10:00 hodin. (Opravdu ne déle.) Dohlá ky na míst omezen jen dle 
mo ností po adatel .

 

Budou kontrolovány doklady o provedených platbách!!! 
Start 00: 11:00 

 

jsou t i starty!!! P íslu nost kategorie ke startu je uvedena v

 

tabulce parametr tratí.

 

Vzdálenosti: Centrum závodu 

 

start 1:   3.3 km po modrobílých fáborkách (pozor, áste n po silnici 3. t ídy)

  

Centrum závodu  start 2:   2.1 km po zelenobílých fáborkách  
Centrum závodu 

 

start 3:   0.9 km po oran ovobílých fáborkách  
Centrum závodu  cíl:          0.0 km  

http://ceskypohar2007.shk-ob.cz
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Startovní ísla: Samoobslu ný odb r v prostoru startu pro kategorie G P a A.

 
Popisy kontrol: Samoobslu ný odb r v

 
centru závodu. 

Mapa: Kamenec, M 1:15 000, E 5m a Li kárna , M 1:10 000, E 5m, ob stav léto 2007, auto i David Komín, 
Jan Langr, Tomá Le tínský, Jan Netuka, Zden k Sokolá a Lud k Vízek, ISOM

 
2000, ofsetový tisk 

CMYKB, v obalu. P íslu nost kategorie k m ítku mapy je uvedena v

 
tabulce parametr tratí. 

Zvlá tní mapové zna ky 

 
viz mapka Dubový Dv r. R polí ka jsou umíst na v

 
levém dolním rohu 

mapy. Trat jsou na map Kamenec doti t ny fialov na laserové tiskárn , na map Li kárna 
zakresleny erven perovým plotrem. Nejnov j í oplocenky jsou dokresleny erven resp. doti t ny 
fialov .

 

Mapy závodníci musí odevzdat v cíli. Vydávány budou v ned li ve 13:00. Ti, kdo se nezú astní 
ned lního závodu, se mohou dohodnout s

 

hlavním rozhod ím na p edání na n kterém z

 

dal ích 
podzimních závod sout í SOB.

 

Ob erstvení: Voda, p íp. iontový nápoj

 

na startu 1, na startu 2, na trati na kontrolách . 59 a 214 a na postupech 
(v map ozna eno pohárkem) a dále v

 

cíli. P ed a po závod bohat zásobený bufet "Klokan".

 

asový limit: 150 minut 
Vyhlá ení vít z :

 

V 16:30  hodin. Vyhla ováni budou: v kat. G P 1.-3., v kat. A 1.-3, v kat. B jen vít zové, ale 
v DH14B 1.-3., v DH10C a DH12C 1.-3. 

Uzav ení cíle:

 

V 17:00 hodin.    

Ustanovení pro ned lní závod tafet

  

Datum: 9. zá í 2007 (ned le)

 

Prezentace: V centru závodu v sobotu dne 8. 9. 12:00 - 18:00 hodin. Dohlá ky na míst omezen .

 

Budou kontrolovány doklady o provedených platbách!!! 
Odevzdání soupisek v etn ísel SI ip dne 8.

 

9. v míst prezentace 12:00 - 18:00 hodin, v ned li   
9. 9. od 8:00 do 9:00 je mo no v nejnutn j ích p ípadech provést v soupiskách zm ny.

 

Startovní ísla: Odb r startovních ísel p i prezentaci

 

Poznámka: ísla 1-250 - po et te ek = po adí úseku,

 

ísla 251 a vy í - 1. úsek ervené, 2. úsek erné, 3. úsek ervené, se kterým b el 1. úsek

 

Starty prvních úsek , p edpokládané asy vít z , parametry tratí: viz samostatná tabulka. 
Mapa: Li kárna , M 1:10 000, E 5m, stav léto 2007, auto i David Komín, Jan Langr, Tomá Le tínský, Jan 

Netuka a Lud k Vízek, ISOM

 

2000, ofsetový tisk CMYKB, v obalu. Zvlá tní mapové zna ky 

 

viz 
mapka Dubový Dv r. R polí ka jsou umíst na v

 

levém dolním rohu mapy. Trat jsou zakresleny 
erven perovým plotrem. Nejnov j í oplocenky jsou dokresleny erven . 

 

Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydávány budou ve 13:00 hodin. 
Pr b h závodu:

 

Viz plánek. 
Závodníci 1. úsek startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty p ed startem své 
kategorie. Závodníci prvních úsek si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují sv j ip.   
Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na za átek orientace v délce 500 m po oran ových 
fáborkách. Z kontroly . 201 jsou v ichni závodníci povinni dodr et zna ený úsek, který vede p es 
diváckou kontrolu . 211 a na kontrolu . 36, která je za átkem orientace do záv re né ásti

 

trat .

 

Závodník dobíhající od sb rné kontroly na p edávku razí cílovou kontrolu, poté p edává dotykem 
rukou dal ímu úseku, odevzdá mapu a vy te si sv j ip. Závodníci dal ích úsek si p ed vstupem    
do p edávacího prostoru vynulují a zkontrolují sv j ip. Vybíhající závodníci dal ích úsek si sami 
berou ve výdejn map mapu s

 

ozna ením shodným se svým startovním íslem (mapa je na rubové 
stran ozna ena íslem tafety lomeno íslem úseku). Poté pokra ují povinným úsekem na za átek 
orientace. 
Po adí závodník t etích úsek v cíli je dáno po adím, v jakém prob hnou cílovou arou.

 

Cílová 
kontrola je umíst na a za cílovou arou.

 

Po prob hnutí cílovou arou musí závodníci posledních 
úsek zachovat dob hové po adí a do okam iku vlo ení SI ipu do cílové jednotky. 
Líste ky s mezi asy budou vydány v em a ve 13:00 hodin. 

Ob erstvení: V cíli. P ed a po závod doporu ujeme nav tívit bohat zásobený bufet "Klokan".

 

asový limit: 240 minut 
Vyhlá ení vít z :

 

Ve 12:30 a 13:00 hodin. 
Uzav ení cíle:

 

Ve 13:30 hodin.   
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Parametry tratí pro G P, A, B- echy na klasické trati - 8. 9. 2007

        
kategorie délka trat

 
p evý ení

 
po et 

kontrol start 
m ítko 
mapy 

sm rný 
as 

D10C 1,9 km 100 m    6 k  start 3 1:10 000 25 min. 

D12C 2,6 km 110 m   7 k start 3 1:10 000 25 min. 

D14B 3,4 km 195 m   8 k start 2 1:15 000 30 min. 

D16A 5,0 km 280 m 11 k start 2 1:15 000 40 min. 

D16B 4,5 km 240 m 10 k start 2 1:15 000 40 min. 

D18A 5,9 km 265 m 13 k start 2 1:15 000 50 min. 

D18B 5,1 km 245 m 10 k start 2 1:15 000 50 min. 

D20A 6,4 km 320 m 14 k start 2 1:15 000 55 min. 

D20B 4,9 km 230 m 11 k start 2 1:15 000 55 min. 

D21A 7,3 km 390 m 13 k start 1 1:15 000 65 min. 

D21B 6,4 km 310 m 14 k start 2 1:15 000 65 min. 

D21C 6,0 km 250 m 13 k start 2 1:15 000 65 min. 

D21E 8,4 km 405 m 15 k start 1 1:15 000 65 min. 

D35B 5,6 km 270 m 12 k start 2 1:15 000 55 min. 

D40B 5,0 km 225 m 12 k start 2 1:15 000 50 min. 

D45B 4,4 km 240 m 12 k start 2 1:10 000 45 min. 

D50B 4,0 km 220 m 11 k start 2 1:10 000 45 min. 

D55B 3,7 km 225 m 10 k start 2 1:10 000 45 min. 

D60B 3,6 km 200 m 10 k start 2 1:10 000 45 min. 

D65B 3,3 km 185 m   9 k start 2 1:10 000 45 min. 

H10C 2,6 km 115 m   7 k start 3 1:10 000 25 min. 

H12C 2,9 km 125 m   8 k start 3 1:10 000 25 min. 

H14B 5,1 km 235 m 12 k start 2 1:15 000 40 min. 

H16A 6,5 km 335 m 14 k start 1 1:15 000 50 min. 

H16B 6,1 km 255 m 15 k start 2 1:15 000 50 min. 

H18A 8,7 km 420 m 18 k start 1 1:15 000 60 min. 

H18B 6,6 km 325 m 14 k start 1 1:15 000 60 min. 

H20A 9,8 km 465 m 18 k start 1 1:15 000 70 min. 

H20B 8,0 km 430 m 14 k start 1 1:15 000 70 min. 

H21A   12,2 km 560 m 26 k start 1 1:15 000 90 min. 

H21B   11,3 km 475 m 21 k start 1 1:15 000 90 min. 

H21C 9,8 km 460 m 17 k start 1 1:15 000 90 min. 

H21E   14,2 km 660 m 28 k start 1 1:15 000 90 min. 

H35B 8,7 km 400 m 17 k start 1 1:15 000 70 min. 

H40B 7,7 km 395 m 16 k start 1 1:15 000 65 min. 

H45B 7,1 km 335 m 15 k start 2 1:10 000 60 min. 

H50B 6,6 km 310 m 14 k start 2 1:10 000 55 min. 

H55B 5,8 km 275 m 14 k start 2 1:10 000 50 min. 

H60B 5,3 km 230 m 14 k start 2 1:10 000 50 min. 

H65B 4,2 km 235 m 12 k start 2 1:10 000 50 min. 

H70B 3,9 km 205 m 12 k start 2 1:10 000 50 min. 

H75B 3,6 km 215 m 10 k start 2 1:10 000 50 min. 
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Parametry tratí pro eský pohár tafet - 9. 9. 2007       

kategorie start sm rný as

   
D14 9:45   80 min.  

 
D18 9:45 105 min.  

 

D21 9:40 120 min.  

 

D105 9:35 105 min.  

 

D140 9:40 105 min.  

 

H14 9:45   90 min.  

 

H18 9:35 120 min.  

 

H21 9:30 135 min.  

 

H105 9:35 120 min.  

 

H140 9:40 105 min.  

 

H165 9:45 105 min.  

          

D14 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 3,1 km 100 m 9 k 0,7 km 

2. 3,1 km 100 m 9 k 0,7 km 

3. 3,1 km 100 m 9 k 0,7 km 

celkem 9,3 km 300 m 27 k x 

     

D18 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 4,6 km 150 m 17 k 1,4 km 

2. 4,6 km 150 m 17 k 1,4 km 

3. 4,6 km 150 m 17 k 1,4 km 

celkem 13,8 km 450 m 51 k x 

     

D21 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 5,8 km 185 m 18 k 1,4 km 

2. 5,8 km 185 m 18 k 1,4 km 

3. 5,8 km 185 m 18 k 1,4 km 

celkem 17,4 km 555 m 54 k x 

     

D105 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 4,4 km 135 m 16 k 1,4 km 

2. 3,5 km 110 m 13 k 1,0 km 

3. 4,4 km 135 m 16 k 1,4 km 

celkem 12,3 km 380 m 45 k x 
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D140 délka p evý ení

 
po et kontrol divácká => cíl 

1. 3,7 km 110 m 14 k 1,0 km 

2. 3,3 km 95 m 11 k 0,8 km 

3. 3,7 km 110 m 14 k 1,0 km 

celkem 10,7 km 315 m 39 k x 

     

H14 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 3,7 km 115 m 10 k 0,7 km 

2. 3,7 km 115 m 10 k 0,7 km 

3. 3,7 km 115 m 10 k 0,7 km 

celkem 11,1 km 345 m 30 k x 

     

H18 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 6,5 km 230 m 19 k 1,4 km 

2. 6,5 km 230 m 19 k 1,4 km 

3. 6,5 km 230 m 19 k 1,4 km 

celkem 19,5 km 690 m 57 k x 

     

H21 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 8,0 km 300 m 25-26 k 1,4 km 

2. 8,0 km 300 m 25-26 k 1,4 km 

3. 8,0 km 300 m 25-26 k 1,4 km 

celkem 24,0 km 900 m 77 k x 

     

H105 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 6,2 km 240 m 21 k 1,0 km 

2. 5,4 km 190 m 17 k 0,8 km 

3. 6,2 km 240 m 21 k 1,0 km 

celkem 17,8 km 670 m 59 k x 

     

H140 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 4,7 km 155 m 17 k 1,4 km 

2. 3,5 km 100 m 12 k 1,0 km 

3. 4,7 km 155 m 17 k 1,4 km 

celkem 12,9 km 410 m 46 k x 

     

H165 délka p evý ení

 

po et kontrol divácká => cíl 

1. 4,1 km 125 m 13 k 1,0 km 

2. 3,2 km 100 m 11 k 0,8 km 

3. 4,1 km 125 m 13 k 1,0 km 

celkem 11,4 km 350 m 37 k x 
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