
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

5. závod Žebříčku B – Čechy 2010 a veřejný závod v orientačním běhu 
na klasické trati - "O PARDUBICKÉHO PŮLKONĚ" 

Srdečně Vás vítáme na 5. závodu Žebříčku B - Čechy, který pro Vás pořádá OK Lokomotiva Pardubice. Pro 
závod jsme vybrali les v CHKO Železné Hory. Centrem závodu je louka u rekreačně - sportovního areálu 
TESLA Horní Bradlo, kde jsme nalezli vhodné pořadatelské zázemí a věříme, že i pěkné centrum závodů.  

Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese. 
 

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice 
 

Centrum:  louka u osady Vršov (GPS 49°48'36.521"N, 15°42'57.841"E), možnost postavení 
klubových stanů 

 

Prezentace:  v centru závodů od 9:30 do 11:00 
 

Parkování: auta pouze na louce u Vršova (parkovné 20 Kč), autobusy na točně ve Vršově; dbejte 
pokynů pořadatelů!!! 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum  do 700 m 
 centrum – cíl   0 m 
 centrum – start 1  400 m 
 centrum – start 2  1500 m 
 

Mapa: Roudný, kategorie DH16 - 40 1:15000 (ostatní kategorie 1:10000), e=5 m, ISOM2000, 
velikost: A4, hlavní kartograf Miroslav Nožička, tisk Silueta Pardubice; pro všechny 
kategorie mapy upraveny vodovzdorně 

 zvláštní mapové značky:   zelené kolečko  výrazný strom 
     zelený křížek  vývrat  
     hnědý křížek   plošinka 
 

Terén: převážně dobře průběžný, porostově rozmanitý, osamocené kameny a skalky, 
rozmanité terénní detaily, síť komunikací; závodníci startující  ze startu 2 překonávají 
na optimálním postupu řeku Chrudimku, která je brodná (voda po kolena) 

 

Zakázané prostory:  veškeré lesní prostory, kromě pořadatelem vyznačených cest na start, jsou zakázaným 
prostorem; zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 522.0 ("plot"); 
524.0 ("vysoký plot"); 709.0 („nepřístupná oblast“) a na osázené paseky – porušení 
zákazu znamená diskvalifikaci; 

  žádáme účastníky, aby nevstupovali do prostoru tábora, kromě cesty na start a návštěvě 
občerstvení; návštěva koupaliště je možná pouze po uhrazení vstupného provozovateli 

 

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

Ražení:  elektronické – SportIdent; v případě selhání SI jednotky jsou na mapě políčka R 
 

Start: 00 = 11:30, intervalový 
organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem, 
mapu si bere po startu 
start 1 – na start vedou zelenobílé fáborky, vzdálenost 400 m, bez převýšení; 
kategorie: D10C, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, 
D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, H10C, H12C, H14B, H16B, H18B, H45B, 
H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, P 
start 2 - na start vedou modrobílé fáborky, vzdálenost 1500 m, převýšení 20 metrů; 
kategorie: H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B 

 

Cíl:  v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky; mapy se odevzdávají v cíli 
do 13:50 hod. 

 

Časový limit: 150 minut 
 

Občerstvení: v cíli (voda, iontový nápoj) 
 

WC: TOI-TOI v centru a u startu 2; prosíme závodníky, aby využívali pouze mobilních WC 
 

Mytí: v centru – cisterna s vodou, umyvadla 
 

Zdravotní služba:   v cíli zajišťuje lékař 
 



Výsledky:  průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru; konečné oficiální výsledky na www 
stránkách http://lpu.cz/zb10/ 

 

Vyhlášení výsledků:  v 16:00 hod. v centru závodu; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě 
 

Prodej občerstvení:  v centru stánkový prodej; možno využít i občerstvení v areálu TESLA 
 

Protesty:  s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 
 

Jury:  Jaroslav Kalibán, Alena Rosecká, Tomáš Matras 
 

Upozornění:  Závody probíhají v CHKO Železné hory, prosíme závodníky, aby udržovali pořádek 
v lese i na shromaždišti!!! 

 

Funkcionáři:  ředitel závodu   Dušan Stránský 
  hlavní rozhodčí   Václav Farář 
  stavitel tratí    Petr Fencl 
   

Poděkování partnerům a sponzorům závodu: 
Generální sponzor: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB a Statutární město Pardubice   
Sponzoři: Aitcom s.r.o., Hovorka catering s.r.o.; Geovap s.r.o. Pardubice; Silueta Pardubická tiskárna s.r.o. 
 

Partneři Českého svazu orientačních sportů: Gigasport; Lesy ČR, a.s., Hummel, Žaket; Equica; T-MAPY; 
TOI-TOI; H.S.H. sport; Mercuri international; INA sport, Mizuno, Vavrys CZ, Nord Service Ltd., Noname, 
Enervit, CCA Group, Orientační běh - časopis 
 

Pořadatelé děkují všem majitelům lesa za souhlas s pořádáním těchto závodů  

Velké poděkování patří i panu Jaroslavu Modrovičovi za pomoc při organizování závodu, dále pak 

Obecnímu úřadu v Horním Bradle i všem občanům této obce za pomoc při organizování tohoto závodu a za 

jejich toleranci v průběhu závodu. 


