POKYNY
19. kolo Východočeského poháru v orientačním běhu
Veřejný závod
46. ročník „O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ"
POŘADATEL

OK Lokomotiva Pardubice, spolek

CENTRUM
ZÁVODU

Přelovice, louka u Opatovického kanálu (50.0692269N, 15.6161047E)
https://mapy.cz/s/mokofagufu

PREZENTACE

od 8:30 hod. do 9:30 hod. v centru

DOPRAVA

Příjezd po silnici III. třídy ze směru Břehy nebo Neratov (viz plánek).
Autobusy vyloží závodníky na autobusové zastávce ve středu obce a odjedou parkovat
k rybí farmě (viz plánek).
S ohledem na uzavírky u Sadové a v Ostroměři doporučujeme od severu příjezd přes
Nechanice nebo Nový Bydžov.

PARKOVÁNÍ

Osobní auta parkují na louce v těsné blízkosti centra závodu – viz plánek. Vybíráme
parkovné 20,- Kč.
Autobusy parkují u rybí farmy a parkovné za autobusy se nevybírá.

VZDÁLENOSTI

Parkoviště – centrum
Autobus – centrum
Centrum – start
Cíl – centrum

START

000 = 10:00 hod. (intervalový start), pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se
startovací krabičkou, příchod na start libovolný do startovního času 110.

CÍL

Závodník ukončí závod oražením cílové krabičky.

POPISY KONTROL

Samoobslužně v centru závodu.

ČASOVÝ LIMIT

150 minut pro všechny kategorie.

SYSTÉM RAŽENÍ

SportIdent; označovací jednotky včetně cíle budou nastaveny do režimu bezdotykového
ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli).
Čipy možno zapůjčit u prezence za 40 Kč (ne SIAC), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.

KATEGORIE

D10N, D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C,
D45D, D55C, D55D, D65C, H10N, H10C, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21C,
H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H70C
P – náborová trať (příchozí, začátečnická); start "volný" podle příchodu na start.
HDR – náborová trať pro děti s doprovodem; start "volný" podle příchodu na start.
T – tréninková trať; start "volný" podle příchodu na start.

MAPA

Černý Nadýmač všechny kategorie 1:10000 A4, E=2,5 m, ISOM 2017, autoři Jan Věříš a
Ondřej Pipek, stav říjen 2019
Mapy jsou vytištěny na voděodolném materiálu Pretex nebo jsou v mapníku.
Mapy se v cíli neodevzdávají, prosíme všechny účastníky závodu o dodržování fair play.

ZVLÁŠTNÍ
MAPOVÉ ZNAČKY

studna
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jiný umělý objekt

0-200 m
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1400 m (modrobílé fáborky)
0m

TERÉN

Rovinatý les s hustou sítí komunikací, porostově různorodý, místy se sníženou
průběžností a podrostem. V západní části hluboké vodní kanály a potoky. Místy
ostrůvkovitá těžba dřeva, mohou vzniknout nové mýtiny.
Viditelnost dobrá.

TRATĚ

POZOR!!!
Všechny tratě překonávají silnici III. třídy. Žákovské tratě DH10N, DH10C, DH12C,
DH12D, DH14C, DH14D a HDR mají v místě křížení silnice kontrolu a jejich přeběh bude
hlídán pořadatelem. Ostatní kategorie kříží silnici v libovolném místě.
Tratě DH16C , DH18C, DH21C, DH21D, DH35C, DH35D, DH45C, H45D, H55C, H65C, T
navíc dvakrát překonávají silnici II. třídy 323. V místě křížení silnice je uzlová kontrola č.
50, kterou tyto kategorie razí na své trati dvakrát. Je zakázáno překonávat silnici v
jiném místě nebo po ní běžet (v mapě zakresleno mapovou značkou 711 Nepřístupná
trasa - ﬁalové křížky). Přeběh bude hlídán pořadatelem.

Schéma přeběhu:

Doběhový koridor překonává místní komunikaci. Všechny povinné přeběhy budou
hlídány pořadateli a na silnicích II. a III. třídy procházejících prostorem závodu bude
rychlost snížena na 50 km/h. Přes všechna tato opatření, žádáme všechny účastníky
o maximální opatrnost. Auto má přednost!
POVINNOSTÍ KAŽDÉHO PŘIHLÁŠENÉHO ZÁVODNÍKA JE SEZNÁMIT SE S PRAVIDLY
PROVOZU DANÝMI ZÁKONEM č. 361/2000 Sb., O PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH A VYHLÁŠKOU č. 294/2015, KTEROU SE PROVÁDĚJÍ PRAVIDLA
SILNIČNÍHO PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH.
ZAKÁZANÉ
PROSTORY

V mapě je značkou 709 (ﬁalové šrafy) vyznačen prostor honu (ZÁKAZ VSTUPU).
Veškerý les v mimo cesty na start je prostorem závodu.
Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 518 ("nepřekonatelný plot");
na čerstvě osázené paseky a do oplocenek.
Zákaz postupů po komunikacích označených mapovou značkou 711 ("nepřístupná
trasa").
Zákaz vstupu do oblastí vyznačených mapovou značkou 709("nepřístupná oblast").

OBČERSTVENÍ
NA TRATI

Tratě DH16C , DH18C, DH21C, DH21D, DH35C, DH35D, DH45C, H45D, H55C, H65C, T
mají na trati občerstvovací stanice s vodou.

ZÁVOD ON-LINE

https://liveresultat.orientering.se
https://bit.ly/2kSxzIT

PROTESTY

Protesty je možné podávat hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč.

JURY

Viktor Mutínský KUO6501 , Kamil Müller TYN7500, Karel Souček SHK6601

PRVNÍ POMOC

Zdravotník v prostoru cíle. Další péče Pardubická krajská nemocnice.

WC, MYTÍ

WC i mytí v centru. Na startu WC není, neznečišťujte prosím okolí startu.

VYHLÁŠENÍ
VÍTĚZŮ

Ve 13:15 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích
D10N a H10N, závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích D10C, D12C, D14C, H10C, H12C,
H14C, vítězové v kategoriích D12D, D14D, H12D, H14D. Všichni, kteří absolvovali trať
HDR obdrží hned po doběhu sladkou odměnu. Po vyhlášení vítězů závodu proběhne
celkové vyhlášení hodnocení Východočeského poháru 2019.

ŠKOLKA

Bude otevřena po celou dobu závodu na shromaždišti. Pro děti budou k dispozici
hračky a stan pro případ špatného počasí.

OBČERSTVENÍ

Zajišťuje místní SDH Přelovice, sortiment na webu závodu.

UPOZORNĚNÍ

Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

ORGANIZAČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ

ředitel závodu:
hlavní rozhodčí:
stavitel tratí:

KONTAKT

Kamil PIPEK, mobil: 605 205 522, kamil.pipek@gmail.com

GDPR

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn
v nezbytné nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to
v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním
systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotograﬁe a videa
sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd.
v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou
být pořizovány fotograﬁe k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně
fotografovi.

Kamil Pipek
Václav Farář, R1
Jan Fukátko, R3

Pořadatelé děkují společnosti Lesy České Republiky, a.s., obci Přelovice a všem majitelům
lesa za umožnění uspořádání závodu.
Dále děkujeme společnosti ČSOB Pojišťovna a.s. a Včelařství Lázničkovi Přelovice za ceny
pro vítěze závodu.
Závod je podpořen Statutárním městem Pardubice jako tradiční a významná sportovní
akce.

