
P O K Y N Y 
pro účastníky závodu

  15. kolo Východočeského poháru – 28.9.2019
Pořádající orgán:            Východočeská oblast ČSOS, sekce OB
Pořádající subjekt:          T.J. Sokol  Žamberk, oddíl OB
Datum:                            28.září 2019, sobota
Centrum:                         Červená Voda, místní část Šanov, louka a zázemí u lyžařského vleku. 
                                        1 km za Červenou Vodou po silnici č. 43 směrem na Králíky (za železničním
                                         přejezdem) odbočit vpravo do Šanova, centrum 200 m nad kostelem vpravo. 
                                         Příjezd bude značen.
                                         Pro postavení oddílových stanů využijte louku mezi lyžařskými vleky.
                                         Souřadnice: 50,04842°N    16,75898°E.                                           
Trať:                                klasická - zkrácená 
Prezentace:                      08.30 – 09.30 hodin, v centru. Dohlášky za dvojnásobnou cenu dle možností
                                         pořadatele.                                            
Start:                                00 = 10:00     hod  ., intervalový;
                                         Ze shromaždiště značen modrobílými fáborky po asfaltové cestě k lesu.              
                                         Start pro příchozí „P“ a HDR průběžný od 10,15 do 11,30 hod.
Vzdálenosti:                     Parkoviště – centrum = 700 - 800 m
                                         Centrum – start = 900 m 
                                         Cíl – centrum = 800 m
Parkování:                        Auta: průjezd celou osadou Šanov, na horním konci vlevo na louku
                                         Bude vybíráno parkovné: osobní auto – 20,- Kč; 
                                         Autobus – v centru osady u kostela.
                                         Pozor cesta je po výstavbě kanalizace pokrytá zčásti pouze frézinkem a drtí. 
                                         Zákaz parkování aut v osadě mimo vyhrazené parkoviště. Auta jedoucí na
                                         parkoviště (směrem ke startu) mohou na nezbytně nutnou dobu zastavit 
                                        (nestát!) poblíž centra a osádka může vystoupit a řidiči musí pokračovat na
                                        parkoviště. Nutné dodržet, jinak se komunikace stane neprůjezdnou!
Mapa:                              Jeřábek – 1 : 10 000, ekvidistance 5m, rozměr A4, vodovzdorně upravena.
                                        Stav mapy: r. 2017, revize 6/2019.Vývraty nebyly revidovány a nové nejsou
                                        dokresleny.                                        
Terén:                              Podhorský členitý les, 640 – 830 m n.m.                                             
Popisy kontrol:                Formou samoobsluhy v centru.
Systém ražení:                 Elektronické – Sportident. Krabičky nastaveny na kontaktní ražení (ne SIAC).
                                         Zapůjčení čipu – 40,- Kč.                   
Časový limit:                   150 minut pro všechny kategorie.                            
Občerstvení:                    V průběhu závodu není občerstvovačka. Po závodě voda (popř. šťáva) v cíli.
                                         Bohaté občerstvení v centru (i oblíbené buchtičky) včetně výběru teplého jídla.  
WC:                                 V centru mobilní WC, omezeně WC i u vleku.  Na startu WC není.                      
Mytí:                                V centru – umývadla s vodou. 
Zdravotnické zabezpečení: V centru závodu.
Závodní prostor:              Veškerý lesní porost výše od startu.
Zakázané prostory:          Zákaz vstupu na soukromé pozemky – zahrady, louky (mimo prostorů   
                                         centra, cesty na start, parkoviště a cíle).                                           
Výsledky:                        Budou průběžně zveřejňovány v centru závodu. Konečné výsledky a 
                                        mezičasy budou k dispozici v ORIS a na stránkách VCO - OB.
Předpis:                           Soutěží se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu VČO.
Protesty:                          Písemně s vkladem 200,- Kč k hlavnímu rozhodčímu.                        

Funkcionáři závodu:           Ředitel závodu                Vladimír Fikejs
                                            Hlavní rozhodčí              Tomáš Levý
                                            Stavitel tratí                     Radek Nožka

Informace k závodu rovněž na stránkách pořádajícího oddílu: www.obzam.cz Zveme do velmi pěkného 
„orienťáckého“ lesa a přejeme příjemně strávený den a pohodový prožitek ze závodů – T.J. SOKOL Žamberk, oddíl
OB

http://www.obzam.cz/


                                                              Doplňující informace:

Systém ražení: Elektronické – Sportident.  Zapůjčení čipu – 40,-Kč. 
Každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat a provést kontrolu.
V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do mapy. 
Mapu s náhradním ražením je závodník povinen v cíli předložit ke kontrole!!!

Vyčtení čipu provedou všichni startující i v případě předčasného ukončení
(úraz, nezvládnutí tratě, překročení časového limitu a pod.!!!)

Organizace startu: V prvním koridoru kontrola dle startovní listiny a nulování čipu, v druhém koridoru 
kontrola nulování a ve třetím koridoru start. 
Pro kategorie HDR a P je určen vlastní koridor s nulováním a kontrolou nulování, 
start podle pokynů pořadatele na startu. 
Mapy jsou umístěny u startu. 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v informačním systém
ORIS.  V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie  sloužící  k  informování  veřejnosti  o
proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na
závody,  pro  propagaci  klubu  OB)  zejména  z  vyhlášení  výsledků  a  doběhu  do  cíle.  V  případě,  že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

„Činnost T.J. Sokola Žamberk je finančně podporována městem Žamberk.“


