
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
2. závodu Východočeského poháru v orientačním běhu 2022 

49. ročník „O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ" 
Sobota 26. 3. 2022 

 

Srdečně Vás vítáme na 2. závodě Východočeského poháru v orientačním běhu, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva 
Pardubice. Tratě jsou připraveny v lesním prostoru severně od obce Semín. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. 
Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese.  
 

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice 
 

Centrum: Semín, myslivecká chata (50.0566386N, 15.5130678E) – https://mapy.cz/s/kosorokunu 
 

Parkování: Osobní auta parkují na louce na louce dle pokynů pořadatelů (za organizaci parkování se platí 
poplatek 20 Kč).  

 Autobusy parkují v obci dle pokynů pořadatelů (za organizaci parkování se platí poplatek 20 Kč). 
 

Prezentace: V centru od 9:00 do 9:20 hod. 
 

Vzdálenosti: Parkoviště auto – centrum   do 1000 m 
 Výstup bus – centrum    800 m 
 Centrum – start     1200 m (bez převýšení) 
 Centrum – cíl    300 m  
Mapa: Semín; 1:15 000 (kategorie H18C, DH21C, H21D, DH35C), 1:10 000 (ostatní kategorie) E = 2,5 m, 

stav březen 2022, mapový klíč ISOM 2017-2, rozměr map A4, pro všechny kategorie vodovzdorně 
upravena (Pretex), mapovali Ondřej Macek a Ondřej Pipek. Mapy se v cíli neodebírají.  
Zvláštní značky: černý křížek – jiný umělý objekt. Vývraty nejsou mapovány. 

Terén: Rovinatý les s hustou sítí komunikací, porostově velmi různorodý, místy se sníženou průběžností a 
podrostem. Řada vodotečí, potoků a místy bažiny. Hustá síť komunikací. 

Popisy kontrol:  Každý závodník si vyzvedne v centru závodu piktogramy své tratě. 
 

Ražení: Elektronické SportIdent; v případě selhání SI jednotky je závodník povinen označit průchod kontrolou 
oražením kleštěmi do mapy. SI jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 
BEACON (SIAC). 

 

Start: 00 = 10:00, intervalový; pro kategorie HDR, P a T zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na 
start libovolný do startovního času 120. 

 

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.  
 

Časový limit: 110 minut. 
 

WC: TOI-TOI v centru, na startu nejsou. 
 

Mytí: Umyvadla v centru. 
 

Zdravotní služba:  Zdravotní služba zajištěna v cíli zdravotníkem.  
 

Jury:  Ivana Filipová (SRK), Martina Hepnerová (PHK), Jaroslav Kalibán (NPA). 
 

Vyhlášení výsledků:  V 13:15 hod. v centru závodu; bude vyhlášeno prvních šest v D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, 
H14C; první tři D10N, H10N; vítězové kategorií D12D, H12D, D14D, H14D; drobnou odměnu 
dostanou všichni, kdo absolvovali trať HDR. 

Prodej občerstvení: V centru, zajišťuje místní myslivecké sdružení.  
 

Upozornění: Účastníci závodu se ho účastní na vlastní nebezpečí. 
    

 

Poděkování partnerům závodu: 
Hlavní partner: Statutární město Pardubice 
Partneři: Proxim s.r.o., Kovaz s.r.o., CreditCheck s.r.o. 
 

Pořadatelé děkují všem, kteří umožnili konání závodu – majitelům lesa Lesy ČR, s.p. a Kinský dal Borgo, a.s., dále pak 
Myslivecké sdružení Semín a Obecní úřad Semín  


