Český svaz orientačního běhu
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu
sobota 5. 5. 2012
Žebříček B-Čechy – klasická trať
neděle 6. 5. 2012
Žebříček B-Čechy – krátká trať
Vítáme Vás – účastníky i diváky – a přejeme Vám hezký sportovní zážitek.
Pořadatelé děkují obci Chvaleč za všestrannou podporu.

POKYNY
Společná ustanovení pro oba dny:
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů – sekce OB
Pořádající subjekt:
TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu
Centrum:
Chvaleč (okres Trutnov) – na louce. Doporučujeme oddílové stany!
Úskalí příjezdu: Pokud plánujete cestu přes Jaroměř tak vězte, že je v rekonstrukci hlavní okružní kžižovatka
silnic I/33 a I/37. I mimo dopravní špičku se tvoří dlouhé kolony. Doporučujeme nejlépe se
Jaroměři úplně vyhnout nebo dostatečnou časovou rezervu!!!
Příjezd autem: Parkování je na místě vyznačeném pořadateli. Cena 20 Kč za auto a den. Vzdálenost z parkoviště do
centra závodu je 2 km!!! Ti, kdo přijedou od Trutnova, mohou pro rychlý výstup spolujezdců
zastavit při vjezdu do Chvalče na místě k tomu určeném (vzdálenost do centra je 500m, cesta značena
směrovkami), potom může na parkoviště pokračovat jen řidič. Cesta do centra závodů není značena,
zakreslena je v mapce, která bude k dispozici na parkovišti.
Příjezd busem: Mezi Trutnovem a Chvalčí je podjezd pod železniční tratí o výšce pouze 3,5m. Místo nelze
objet, vyšší autobusy, které most nepodjedou, musí zvolit příjezd do Chvalče od jihovýchodu.
Výstup z autobusů bude při vjezdu do Chvalče na místě k tomu určeném (vzdálenost do centra je
500m, cesta značena směrovkami). Autobusy potom odjedou parkovat na odstavnou plochu u
fotbalového hřiště. Parkovné autobusy neplatí.
Prezentace:
V centru závodů v sobotu 5. 5. od 8:00 do 10:00 hodin, výjimečně v neděli 6. 5. od 8:00 do 9:00.
V případě nejasností budou kontrolovány doklady o provedených platbách!!!
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu.
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. V případě,
že závodník zjistí, že na kontrole SI jednotka nefunguje, ale kontrola je obsazena ještě druhou
jednotkou, je povinen označit průchod kontrolou v druhé jednotce. Pouze v případě, že by
nefungovaly obě, závodník razí do mapy.
Zapůjčení Sportident čipu: 40 Kč
Zdravotní služba: První pomoc v cíli.
Dětský koutek: V centru závodu.
Odpadky:
Prosíme Vás o třídění odpadu dle popisu na odpadkových pytlích.
WC a mytí:
Toi-Toi v centru závodu..
Mytí:
Na místě k tomu určeném v centru závodů (k dispozici plastová umyvadla). Nepoužívejte mýdlo!
Výsledky:
Průběžné: v centru závodu, konečné: http://www.shk-ob.cz/zavody/2012_cz/
Konečné výsledky v tištěné podobě je možné si objednat u prezentace za 30 Kč za každý den.
Ubytování:
Pořadatel zajišťuje v ZŠ Kapitána Jaroše v Trutnově (50°33'40.964"N, 15°55'4.051"E) .
Otevřeno bude v sobotu od 17 hodin, v neděli je třeba ji opustit do 8 hodin. V případě nutnosti volejte
v době ubytování: Josef Kohout 777 777 589.
Je zakázáno nocovat ve stanech na louce v centru závodu (dohoda s vlastníkem louky).
Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se
souhlasem ředitele závodů nebo hlavního rozhodčího.
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB
a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB v roce 2012.

Ustanovení pro sobotní závod na klasické trati:
Datum:
Start:
Terén:

Sobota 5. května 2012
00 = 11:00, vzdálenost 1 km, převýšení 130 m !!!, WC pouze v centru závodu
Podhorský les (450-650 m n. m.) s proměnlivou průchodností s pískovcovými skalními srázy a
kameny a nepravidelnou středně hustou sítí komunikací.
Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovou značkou č. 527
(žlutozelená = soukromá plocha), na silnici a železnici, které jsou přetisknuté v mapě červenými
křížky, a samozřejmě podle lesního zákona do oplocenek.
Závodní oblast (všechny okolní lesní prostory a jiné označené plochy) kromě vyznačené cesty na start
je zakázaným prostorem pro všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat
pouze v časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl.
11.5). Sběrná kontrola není přístupná.
Mapa:
Chvalečský les, M 1:15 000, tisk ofset (pro kategorie DH10 - 12 a DH45 a vyšší, T1, T2 v M
1:10 000, tisk laser), E 5m, stav duben 2012, ISOM2000, v obalu, mapovali a kreslili L.Hýbl, D.
Komín, J. Langr, J. Netuka a Z. Sokolář. Menší část prostoru nebyla nikdy pro OB použita, větší část
je na předchozích mapách Celestýn a Žába z roku 2005.
Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydávány budou v neděli ve 12:30. Ti, kdo se nezúčastní
nedělního závodu, se mohou dohodnout s ředitelem závodu nebo hlavním rozhodčím na
předání na některém z dalších závodů soutěží ČS0S.
Zvláštní mapové značky: Hnědý křížek = plošinka, zelený křížek = výrazný vývrat, zelené kolečko
= výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt.
Ohradníky kolem pastvin, které tvoří hladký drát a textilní páska nejsou mapovány. Polorozpadlé
ohradníky, které tvoří ostnatý drát jsou v mapě značkou pro rozbořený plot.
Občerstvení:
Voda na trati na kontrolách dle popisů kontrol a dále v cíli. Před a po závodě bohatě zásobený bufet
"Klokan".
Časový limit:
180 minut
Vyhlášení vítězů:V 16:00 hodin. Vyhlašováni budou v kategoriích D10C, H10C, D12C, H12C, D14B, H14B, D21A,
H21A první tři.
Uzavření cíle: V 17:00 hodin.
Funkcionáři:
ředitel:
Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí:
Martina Hepnerová a David Hepner, oba R2
jury:
bude zveřejněna v centru závodu

Ustanovení pro nedělní závod na krátké trati
Datum:
Start:
Terén:

Neděle 6. května 2012
00 = 10:00, 550 m, převýšení 65m !!!, po modrobílých fáborkách
Svažitý jehličnatý les podkrkonošského typu s různým stupněm průchodnosti porostů a větším
množstvím kamenů a skalních srázů.
Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovými značkou
č. 527 (žlutozelená = soukromá plocha) a samozřejmě podle lesního zákona do oplocenek.
Závodní oblast (všechny okolní lesní prostory a jiné označené plochy) je zakázaným prostorem pro
všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu
mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). Bezprostřední okolí
sběrné kontroly je nepřístupné.
Mapa:
Chvalečský les, M 1:10 000, E 5 m, stav jaro 2012, v obalu, ISOM2000, tisk laser, mapovali a
kreslili L.Hýbl, D. Komín, J. Netuka a Z. Sokolář. Předchozí mapy Celestýn a Žába z roku 2005.
Věnujte pozornost zákresu - tratě se i několikrát kříží.
Mapy závodníci musí odevzdat v cíli. Vydávány budou ve 12:30.
Zvláštní mapové značky: Hnědý křížek = plošinka, zelený křížek = výrazný vývrat, zelené kolečko
= výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt.
Ohradníky kolem pastvin, které tvoří hladký drát a textilní páska nejsou mapovány. Polorozpadlé
ohradníky, které tvoří ostnatý drát jsou v mapě značkou pro rozbořený plot.
Občerstvení:
Pití v cíli. Před a po závodě bohatě zásobený bufet "Klokan".
Časový limit:
90 minut
Vyhlášení vítězů:Ve 13:30 hodin. Vyhlašováni budou v kategoriích D10C, H10C, D12C, H12C, D14B, H14B, D21A,
H21A první tři.
Uzavření cíle: Ve 13:30 hodin.
Funkcionáři:
ředitel:
Karel Toužil
hlavní rozhodčí: Jan Netuka, R1
stavitel tratí:
Jakub Weiner, R2
jury:
bude zveřejněna v centru závodu
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