POKYNY PRO ZÁVODNÍKY
Veteran Cup 2018
3-denní etapové závody v OB
Pořadatel :
Datum :

OB Vamberk a OB DDM Kostelec nad Orlicí
Pátek 06.07.2018 - E1 – lesní sprint
Sobota 07.07.2018 - E2 – klasická trať
Neděle 08.07.2018 - E3 – zkrácená klasická trať

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D21A, D21B, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10, H12, H14,
H16, H18, H21A, H21B, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75
HDR – trať pro děti s doprovodem rodičů, linie bude značena fáborky !
P – jednoduchá, náborová trať
T – tréninková trať, obtížnost na úrovni cca H16

E1
Centrum E1:

Podhorní Mlýn u Kostelce nad Orlicí,
GPS: 50.1067631N, 16.2294531E, mapa: https://mapy.cz/s/2CnVO

Příjezd:

Výhradně ze směru od Kostelce nad Orlicí viz. plánek, nikoliv od Suché Rybné, po skončení závodu lze
odjet z centra E1 do kempu směr Suchá Rybná viz. plánek

Parkování:

Na louce u centra - 20,- Kč za E, 50,- Kč na 3 dny

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl - centrum

Prezentace:

v centru E1 od 14:00 do 15:30 hod.

do 200 m
400 m
0m

Společné pro všechny etapy.
Zapůjčení čipu SPORTident: 40,- Kč / závod. Úhrada při ztrátě čipu 800,- Kč.
Pokyny a startovní listiny nebudou vydávány v klubových obálkách, budou vyvěšeny v centru závodu a
v elektronické podobě na ORISu a webu závodu.
Start:

00 = 16:00 hod., intervalový (modrobílé fábory)

Kat. P, HDR, T:

pro kategorii P, HDR, T je určen vlastní koridor, start dle pokynů

Systém ražení:

Společné pro všechny etapy. Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTident
(kontaktní ražení). Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní
listině, a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce
zapůjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. Čipy zapůjčené na tři
dny se vrátí v neděli.
Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník
je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové
jednotky na cílové čáře. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček
umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně
těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v závodě pouze
jednou.
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Terén:

S výraznějším převýšením, s četnými terénními tvary – údolíčka, srázky, hřbítky. Středně hustá síť
komunikací, převážně listnatý les.

Mapa:

Podhorní Mlýn 1: 4 000, mapový klíč ISSOM, E = 2,5 m, hlavní kartograf: Josef Doležal, mapy
nebudou vodovzdorně upraveny

Zvláštní mapové značky:

č. 418 - zelené kolečko – výrazný strom
č. 419 - zelený křížek – vývrat
č. 420 - zelená tečka – menší strom, keř
č. 540 - černý křížek – lavička, vlajka

Upozornění:

V souladu s OB pravidly a mapovými značkami pro sprint je zakázáno překonávat nepřekonatelné
objekty a vstupovat na soukromé pozemky. V rámci tohoto závodu především upozorňujeme na zákaz
překonávání vodního kanálu mimo betonové lávky a most.

Popisy kontrol:

Společné pro všechny etapy. Formou piktogramů k samoobslužnému odběru v centru závodů,
nebudou na mapě.

Upozornění:

Všechny tratě vedou přes málo frekventovanou silnici III. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti.

Výdej map:

Společné pro všechny etapy. Mapy se nebudou vybírat (věříme v čestnost O-běžčů)

První pomoc:

Společné pro všechny etapy. Vždy v centru bude poskytnuta bezplatná lékařská pomoc, případné
následující zdravotní výdaje si hradí každý účastník sám.

WC:

Společné pro všechny etapy. Mobilní toalety v centru.

Mytí:

Lavory s vodou.

Občerstvení:

Po doběhu v cíli voda, voda se sirupem. Dále pouze stánkový prodej pivo a limo. Stravování formou
stánkového prodeje bude zajištěno v centru E2 a E3 již od pátku 6.7. podvečer (polévka, těstoviny,
uzeniny, pivo, limo, ráno buchty)

Výsledky:

Společné pro všechny etapy. Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou
k dispozici na Internetu.

Vyhlášení vítězů:

Předpokládaný čas vyhlášení v pátek od 18:00 v centru E1. Budou vyhlášeni 1. nejlepší závodníci ve
všech kategoriích. Budou předány diplomy a drobné ceny.

Protesty:

Společné všechny etapy. Písemně s vkladem 400 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu. V případě uznání
protestu se vklad vrací.

Jury:

Společné pro všechny etapy. Kosová Michaela (SRK6752), Švadlena Jiří (CHC4601), Kupka Jaroslav
(ALB7800)

Upozornění pro všechny etapy:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB).
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možno pouze se
souhlasem ředitele závodů.
Žádáme závodníky o dodržení pořádku v centru závodů.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
Společné pro všechny etapy.
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
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do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte toto prosím explicitně řediteli
závodů.
Večer po E1 bude připraven noční závod na klešte v kategoriích: 1 dětská - okolo stanu; 2 dámské - 1. vůbec se nebojím;
2. 5. terčíků mi stačí brouku ; 2 pánské - 1. největší hejkal, 2. noc je ještě mladá - garant Viky . Startovné zdarma, odměny budou!

Centrum E2 a E3 (KEMP):

Brumbárov – rekreační místo v katastru obce Krchelby, 8 km jižně od
Kostelce nad Orlicí

GPS: 50.1002956N, 16.2054283E, mapa https://mapy.cz/s/2CnMo

E2 - sobota
Příjezd:

Viz. plánek od obce Krchleby

Parkování:

Na louce u centra - 20,- Kč za etapu, 50,- Kč na 3 etapy, 0,- Kč ubytovaní v kempu

Kemp:

Viz. plánek – vymezen prostor pro stanovaní, pitná voda, užitková voda k mytí, mobilní WC,
občerstvení viz. výše. Na prezentaci obdržíte pásku, která prokazuje úhradu za kemp – bude
kontrolováno.

Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl - centrum

Prezentace:

v centru od 8:30 do 09:30 hod.

Start :

00 = 10:00 hod., intervalový (modrobílé fábory)

do 200 m
1000 m
200 m

Mapa :

Brodec Sever 2018, 1:10 000, E=5m, mapový klíč ISOM 2017, stav 06-2018, hlavní kartograf Josef
Doležal
Zvláštní mapové značky:
č. 115 - hnědý trojúhelník - plošinka
č. 417 - zelené kolečko – výrazný strom
č. 418 - zelená tečka – menší strom, keř
č. 419 - zelený křížek – vývrat
č. 531 - černý křížek – vyznačovací tyč, sloup, malá ocelová konstrukce, pomník, křížek,
zbořený posed, přístřešek, včelí úl, lavička
Terén:

s malým převýšením, členitý, s různou průběžností a vegetací, hustá síť komunikací

Časový limit:

150 minut

Vyhlášení vítězů:

Předpokládaný čas vyhlášení v sobotu od 13:30 v centru . Budou vyhlášeni 1. nejlepší závodníci ve
všech kategoriích. Budou předány diplomy a drobné ceny.

Stánkový prodej ob potřeb: fy Sign – Michal Klapal, sobota, neděle

Doprovodný program po E2: v podvečer cca od 17:00 bude pro děti připraveno razící kolečko a pro dospělé společensko-silové
disciplíny na chmelovou základu - garant Vincek alias Mr. Clock, vlezné zdarma, nikdo neodejde lehčí
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E3 - neděle
Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
centrum – start
cíl - centrum

Prezentace:

v centru od 8:30 do 09:30 hod.

Start :

00 = 10:00 hod., intervalový (modrobílé fábory)

Mapa :

Brumbárov 2018, 1:10 000, E=5m, mapový klíč ISOM 2017, stav 06-2018, hlavní kartograf Josef Doležal

Zvláštní mapové značky:

do 200 m
500 m
0m

č. 115 - hnědý trojúhelník - plošinka
č. 417 - zelené kolečko – výrazný strom
č. 418 - zelená tečka – menší strom, keř
č. 419 - zelený křížek – vývrat
č. 531 - černý křížek – vyznačovací tyč, sloup, malá ocelová konstrukce, pomník, křížek,
zbořený posed, přístřešek, včelí úl, lavička

Terén:

shodný se sobotou, s malým převýšením, členitý, s různou průběžností a vegetací, hustá síť
komunikací

Časový limit:

120 minut

Vyhlášení vítězů:

Předpokládaný čas vyhlášení v neděli od 13:30 v centru. Budou vyhlášeni 3. nejlepší závodníci za
všechny 3 etapy ve všech kategoriích. Budou předány diplomy a hodnotné ceny.

Informace:

Stránky závodu: http://www.obvamberk.cz/veteran-cup-2018-06-07-az-08-07/
Jan Koblic: e-mail: jan.koblic#seznam.cz

Hlavní funkcionáři závodu:

Ředitel závodu: Jan Koblic
Hlavní rozhodčí: Viktor Hladký, R3
Stavitel tratí: E1: Pavla Smutná a Tomáš Veverka, R3;
E2: Tomáš Veverka, R3
E3: Libor Netopil, R3

PODĚKOVÁNÍ:
Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost vstupu a svolení uspořádat závody v tomto příjemném
prostředí, a to především městu Kostelec nad Orlicí, panu Františku Kinskému, fy Zopos Přestavlky, a.s. resp. panu
Zbyňku Myšákovi a obci Krchleby.
Rovněž děkujeme našim partnerům a podporovatelům: Městu Vamberk, fy CLOCK, fy Sokol Interiéry, fy Sign -Michal
Klapal.

Účastníkům přejeme radost z pohybu, pěkné mapové i fyzické výkony, celkovou spokojenost na našim závodech.
Těšíme se na Vás !!
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Plánek příjezdu-odjezdu E1, E2+E3:
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Plánek centra E2 a E3:

Ve Vamberku dne 27.06.2018

Str. 6

