
Pořadatel: SK Týniště nad Orlicí, Oddíl orientačního běhu 

Datum: Sobota 4. 5. 2013 

Shromaždiště: Zdelov – areál koupaliště 

Přihlášky: do 28. dubna 2013 na ORIS 

 (výjimečně na e-mailu doleivana@seznam.cz ) 

Prezentace: Na shromaždišti od 8:45 - 9:30 hod 

Druh závodu: Klasika 

Start:  Intervalový, 00 = 10,00  

Mapa: 

ZDELOV 2013, A3 pro kategorie D 21A, D 21U,  H 18C,  H 21A, H 21C, 

H 21D, H 21U,  H 35C   

ZDELOV 2013-1, A4 pro ostatní kategorie 

1:10 000, E 2 m, stav jaro 2013, autor: Josef Doležal a Bohuslav Jindra,  

mapy nejsou voděvzdorně upraveny, mapníky budou k dispozici na startu 

Zvláštní mapové 

značky: 

Zelené kolečko: výrazný strom  

Černý  křížek: vyznačovací tyč 

Zelený křížek: vývrat 

Terén: Rovinatý, s hustou sítí komunikací                      

Zakázané 

prostory: 

Prostor louky souběžné s cestou na start (bude ohraničeno přímo v terénu) 

Přísný zákaz pohybu po silnici v úseku Čestice-Borohrádek (kromě 

vyznačeného povinného úseku pro kategorie D 21A, D 21U,  H 18C,        

H 21A, H 21C, H 21D, H 21U,  H 35C   

Zákaz vstupu do oplocenek 

Vzdálenosti: 
Parkování - centrum  do 500  m 

Centrum - start           do 500  m  

Centrum - cíl              do 500  m 

Systém ražení: 

SportIdent, jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je na 

startu povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu 

vymazání čipu. V případě poruchy jednotky SI na kontrolách je závodník 

povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených 

políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke 

kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen 

vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod 

nedokončí.   



Organizace startu: 

1. koridor-kontrola podle startovky a nulování čipů  

2.koridor-kontrola nulování čipů  

3.koridor-start  

Pro kategorie HDR a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na 

start libovolně do startovního času 100 

Startovní listina: Bude vyvěšena na shromaždišti a na startu. Oddílové startovní listiny         

u prezentace v obálce  

Piktogramy: Formou samoobsluhy v centru 

Šatny: V oddílových stanech ve vyhrazeném prostoru shromaždiště 

Občerstvení: 

Po doběhu v cíli – voda se šťávou. Na shromaždišti v bufetu "U PEPY" ve 

standardním rozsahu a v nadstandardní kvalitě (pivo, limo, čaj, káva, rum, 

svařené víno, polévka, guláš, párky, klobásy, cukrovinky) + nabídka 

místního stánku 

WC: Na shromaždišti budou k dispozici mobilní WC TOI-TOI 

Mytí: V umyvadlech na shromaždišti 

Zdravotní služba: První pomoc na shromaždišti 

Výsledky: 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném 

místě na shromaždišti.  

Oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč. oblasti 

na stránce závodu: http:\\www.vco-ob.cz 

Výdej map: Mapy se odevzdávají v cíli do 12:00 hodin. 

Časový limit: 150 min pro všechny kategorie 

Vyhlášení: Vyhlášení prvních třech závodníků v žákovských kategoriích proběhne co 

nejdříve po ukončení závodu. Předpokládaný čas 13:15 hod 

Protesty: 
Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném 

protestu bude vklad vrácen 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží VČO v OB 

v roce 2013 

Příjezd: 

Značený pouze ze směru od Čestic respektive od Borohrádku.  Starosta 

obce Zdelov si nepřeje průjezd vozidel přes vesnici 

Poznámka: průjezd náměstím Borohrádku není možný. Je třeba počítat 

s objízdnou trasou.  



Parkování: 

Osobní auta - bude organizováno pořadatelem na louce, bude vybíráno 

parkovné  á 20,- Kč 

Autobusy – bude organizováno pořadatelem podél hlavní komunikace 

v obci 

Upozornění: 

(zákazy) 

Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru závodu 

a na shromaždišti. Prosíme o třídění odpadu. 

Pytel žlutý - plast 

Pytel jiné barvy -  ostatní odpad 

Kategorie závodníků D 21A, D 21U,  H 18C,  H 21A, H 21C, H 21D,       

H 21U,  H 35C   budou mít na postupu povinný úsek (přeběh přes silnici I. 

třídy). Dopravní značení k omezení rychlosti a pořadatelská služba ve 

zmíněném úseku je zabezpečena. Přesto žádáme závodníky o  zvýšenou 

ostražitost. Pro tyto kategorie bude na povinném úseku k dispozici 

občerstvovací stanice, kterou lze využít i při zpátečním přeběhu. 

 

Kategorie D 21U a H 21U – mapa bez cest 

 

Přísný zákaz volného pohybu psů v prostoru shromaždiště a pohybu psů 

v prostoru závodu 

 

Zákaz parkování vozidel v obci (neplatí pro autobusy a určená vozidla 

pořadatelů),  parkování pouze na vyhrazeném parkovišti    

Funkcionáři 

závodu: 

Ředitel závodu:   Václav Kašpar  

Hlavní rozhodčí:  Josef Jakeš R3  

Stavitel tratí:        Josef Doležal 

Jury: 

Karel    Souček       SHK                                                                                  

Martin  Imlauf        SNA                                                                               

Petr       Černý         ALB                    

 

   

VŠEM  ÚČASTNÍKŮM  ZÁVODU  PŘEJÍ  PŘÍJEMNÝ  SPORTOVNÍ  ZÁŽITEK  POŘADATELÉ  Z  TÝNIŠTĚ 

NAD  ORLICÍ.     

ZÁROVEŇ  DĚKUJÍ  OBCI  ZDELOV  ZA  SPOLUPRÁCI  A VYJÁDŘENÍ SOUHLASU S  USPOŘÁDÁNÍM  

ZÁVODU. 

 

 


