
Český svaz orientačního běhu  a  SK Lyžování a orientačního běhu  Nová Paka 
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MISTROVSTVÍ ČR A VETERANIÁDA ČR V NOČNÍM ORIENTAČNÍM 

BĚHU  
závod zařazený do RANKINGU 2007 s koeficientem 1,04 a do Českého poháru veteránů 2007 

 
pořádaný v rámci akcí k výročí 650.let města Nové Paky 

 
 
Datum:                          pondělí 30.dubna 2007 
Místo:   Nová Paka, zimní stadion 
Centrum závodu:           Plocha a tribuna zastřešeného zimního stadionu, nejsou potřeba oddílové  
                                       stany, doporučujeme něco měkkého pod zadek. 
Doprava:                        Příjezd bude značen v Nové Pace ze silnice 1.třídy Jičín – Trutnov od 

křižovatky (banka ČSOB) na náměstí směr Brdo hned za železničním 
přejezdem doleva k hasičské zbrojnici zde doleva k atletickému stadionu zde 
doprava k zimnímu stadionu. Na stránce závodu je mapka příjezdu. 

Parkování:   Auta na odstavných plochách kolem zimního stadionu za poplatek 20 Kč,  
                                       autobusy na místní komunikaci zdarma. Bezpodmínečně dodržujte pokyny  
                                       pořadatelů.  
Prezentace:                   v centru závodu od 18:30 do 20:30 hod. 
Start 00: 21:30 
Mapa:                            ZA BARÁKEM   1:10000,  E=5 m, stav březen 2007, rozměr 304 x 304 mm, 

mapovali Karel, Jiří, Zdeněk Novákovi a Filip Antoš.    
Pro všechny kategorie jsou vodovzdorně upraveny. 
Červené šrafování v mapě označuje prostor neodklizených polomů po lednové 
bouři Kyrill i když není zakázaným prostorem, nedoporučujeme vstupovat. 

Zvláštní map.značky:     Zelené kolečko: výrazný strom 
   Zelený křížek:   vývrat 
   Hnědý křížek:   plošinka 
   Černý křížek:    jiný objekt 
Terén:             Kopcovitý s množstvím erozních tvarů, místy kameny a srázky, různorodý 

porost s převážně dobrou průběžností, částečně louky, kolem centra městská 
zástavba. 

Závodní prostor: Kromě centra závodu (parkoviště, zimní stadion a dolní část sjezdovky) je 
veškeré okolí na jih od příjezdové komunikace závodním prostorem. Pro 
všechny účastníky závodu je do tohoto prostoru vstup zakázán. 

Kategorie: Mistrovství ČR:  D/H16, D/H18, D/H20, D/H21 
Veteraniáda ČR: D/H35, D/H40, D/H45, D/H50, D/H55, H60,  

   T3,  
   Příchozí  (pro neregistrovanou veřejnost) 

Pozor!! Kategorie H21 je rozdělena na H21L a H21S, ze 2.kontroly je 
velký motýlek (dva okruhy). Obě kategorie tedy absolvují stejnou trať, 
ale v jiném pořadí okruhů a tedy i kontrol. Vezměte si správné popisy a 
správnou mapu!! Ve výsledcích budou uvedeny obě kategorie sloučené. 

Systém ražení: Elektronický systém ražení SPORTident. Nulování čipu a kontrolu čipu si 
každý závodník provede ve startovních koridorech.  
Cíl se razí na cílové čáře. 
V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do určených políček 
na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení do mapy bude 
závodník diskvalifikován. 



Předpokládané časy: Podle SŘ soutěží ČSOB v OB. 
Časový limit:  150 minut pro všechny kategorie. 
Cíl:   Uzavření cíle 1.5.2007 ve 2:00. 
Výdej map: Mapy se odevzdávají v cíli do 23:00 
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří závodníků ve všech kategoriích mimo T3 1.5.2007 v 

1:00 v centru. 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. 
 Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na stránce závodu,  
                                       Zúčastněným oddílům budou zaslány pouze v elektronické podobě na  

e-mailové adresy uvedené v adresáři ČSOB 2007. 
 V tištěné formě budou zaslány  na adresy uvedené v Prováděcích předpisech k 

soutěžím ČSOB v OB 2007 a za úhradu 50 Kč na adresy zapsané na 
seznamu u prezentace. 

Občerstvení: Na trati voda na kontrole, značeno v popisech  a v cíli voda se šťávou. 
V centru bufet s jídlem a pitím. 

Šatny: Plocha a tribuna zimního stadionu. 
WC: V centru na zimním stadionu stálé WC, na startu WC nebude!! 
Mytí: Teplé sprchy na zimním stadionu. 
Protesty: U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč, při oprávněném protestu bude 

vklad vrácen. 
Jury:                               Bořánková Kristýna (VSP), Sokolář Zdeněk (SNA), Podmolík Tomáš (TZL) 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum        0 m 
                                       centrum – start                  300 m 

centrum – cíl                     0 m 
Informace: - web závodu: http://www.sweb.cz/npaob/mcrnocni 
 - Jaroslav Kalibán   mobil: 608420228  e-mail: jaroslav.kaliban@qscomp.cz 
 - Karel Novák         mobil: 724035919  e-mail: novico@seznam.cz  
Funkcionáři závodu: ředitel závodu      Kalibán Jaroslav 
 hlavní rozhodčí    Hrubý Ladislav, R1 
 stavitelé tratí        Prášil Jan, R2       
Předpis: Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB, Soutěžního řádu soutěží 

ČSOB a Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB pro rok 2007. 
Upozornění:  Prosíme všechny účastníky závodu o důsledné udržování pořádku v celém 

prostoru centra a v ubytovacím prostoru. 
 Do ubytovacího prostoru povolen vstup pouze pro ubytované, kteří mají 

ubytování řádně objednáno a zaplaceno. Ostatní zájemci o přespání  mají 
k dispozici betonovou plochu zimního stadionu zdarma. Zimní stadion 
bude uzavřen 1.5.2007 v 9.00. 

 Zákaz vstupu do ubytovacího prostoru, sprch a WC s boty s hřeby. 
 Zákaz vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek.   
 
Poděkování: Městskému úřadu Nová Paka za převzetí záštity nad závodem.  
 Obci Nová Paka, LČR s.p. a dalším majitelům pozemků za bezproblémové 

jednání o vstup na jejich pozemky. 
Všem sponzorům za finanční a hmotnou podporu závodu.  
BK JTC Nová Paka za zapůjčení zimního stadionu. 

 
Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a  nezapomenutelné 
zážitky z nočního lesa na mapě Za Barákem. 
 


