
14. závod Východočeské oblasti v OB pro rok 2013 
 

PP  OO  KK  YY  NN  YY  
 
 
Pořadatel:                 SK Lyžování a orientačního běhu Nová Paka. 
 
Datum:                          Sobota 12. října 2013. 
 
Shromaždiště:                Horní Nová Ves – louka  na SV okraji obce  (50°26'43.700"N, 15°35'7.702"E).                                                               
    
Doprava:  Příjezd na shromaždiště je značen ze silnice Bělá u Pecky – Lázně Bělohrad. 
   !Žlutě svítivými značkami! 
 
Parkování:  Auta na louce u shromaždiště za poplatek 20 Kč, autobusy v areálu statku za poplatek  

50 Kč.  
Při parkování dbejte pokynů pořadatelů. Zákaz parkování na cestách v obci!!! 
 

Prezentace:                    Na shromaždišti od 8.45 do 9.30 hod. 
 

Mapa:    MALÁ OPIČKA  1:7500,  E=5 m, stav léto 2013, mapový klíč ISOM2000 
                                      autoři: Jiří a Zdeněk Novákovi 
                                      hlavní kartograf:  Zdeněk Novák 

rozměr mapy formát A4, pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny. 
 

Tratě:  Pro žactvo klasické, pro dospělé krátké, pro ostatní zkrácené.  
 Pozor!!! Kromě žákovských kategorií bude na tratích několik křížení typu motýlek, 

věnujte zvýšenou pozornost správnému pořadí ražení kontrol!!! – viz ukázka na 
konci pokynů.  

 
Terén:             Podhorský kopcovitý terén dobře průchodný s minimálním podrostem, les smíšený, 

v části je terén značně členitý s množstvím drobných terénních tvarů, kamenných polí, 
volných kamenů a jam po dávné těžbě kamene. Dbejte zvýšené opatrnosti. 
Doporučujeme tejpování. 

 
Závodní prostor: Veškeré lesní prostory a louky na S a V od shromaždiště mimo značené cesty na start.  
 
Vzdálenosti: Shromaždiště – start:                         1200 m                                   
                                       Shromaždiště – cíl:                            0 m   
                                       Parkoviště aut - shromaždiště:           0  až 200 m  

Parkoviště autobusů - shromaždiště: 500 m 
 

Start :                       000 = 10.00 hod. 
   Intervalový, výdej map po startu, povinný úsek na mapový start 50 m. 
                                    !Pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou, příchod na  
                                       start libovolný do startovního času 100!  
 
Popisy kontrol:  Pro každou kategorii jsou pouze na shromaždišti na výsledkové věži. 
 
Startovní listina:           Bude vyvěšena na shromaždišti na výsledkové věži a na startu. Oddílové startovní  

listiny u prezentace v obálce. Změny a dohlášky na dohláškovém tiskopise Vč oblasti 
předložte již vyplněné. Změnový tiskopis bude k dispozici i na prezentaci. 

 
Systém ražení: Elektronický systém ražení SPORTident,  poslední ražení při průběhu cílem. 



 V případě poruchy SI kontroly náhradní ražení mechanickými kleštěmi do 
vyznačených okének na mapě. Kontrola ražení do mapy v cíli. Bez kontroly ražení 
do mapy bude závodník diskalifikován. 

 
Časový limit: 120 min pro všechny kategorie.  
 
Cíl: Uzavření cíle ve 13:30. 
 
Výdej map: Mapy se odevzdávají v cíli do 11:45 hod.  
 
Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří závodníků v žákovských kategoriích ve 13.00 hod. 
 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v průběhu závodu na označeném místě, 

oficiální výsledky a mezičasy budou k dispozici na stránkách Vč.oblasti a na stránce 
závodu: http://www.npa.cz/zavody/pohar2013/   

 
Občerstvení:  V cíli teplý čaj.  
  V centru stánky s bohatým výběrem občerstvení.  
 
Šatny: Pod širým nebem na shromaždišti, v případě špatného počasí ve vlastních stanech 

nebo dopravních prostředcích. 
 
WC: Na shromaždišti budou k dispozici chemické záchody TOI-TOI.                                       

Na startu WC není. Neznečišťujte okolí startu!!!  
   
Mytí:   V umyvadlech na shromaždišti. 
 
Zdravotní služba: Pořadatel zajišťuje v cíli první pomoc zdravotní sestrou. Ostatní ošetření nemocnice 

Jičín. 
  
Protesty: Podávají se hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu bude 

vklad vrácen.  
 
Předpis: Soutěží se podle platných Pravidel pro závody v OB a Soutěžního řádu soutěží Vč 

oblasti ČSOS pro rok 2013. 
 
Upozornění:              -      Zákaz  vstupu do oplocenek a čerstvě vysázených pasek, v mapě zakresleny  

      jako zakázaný prostor – mapová značka č.709.       
   -     Zákaz vstupu do lesa se psy. 

- Předem děkujeme všem účastníkům za udržení pořádku v prostoru  
závodu a na shromaždišti. 

- Prezentace a dohlášky budou bezpodmínečně ukončeny v 9.30!!! 
- Na shromaždišti bude prodejní stánek fy KAZBOŠ!!!  Po vyhlášení výsledků 

bude oblíbené každoroční losování cen. 
- V Nové Pace je uzavřen úsek silnice směr Pecka, Lázně Bělohrad na hrázi 

Pivovarského rybníka, je nutné jet zadem za firmou Lohmann & Rauscher 
(bývalá Velveta) k Pivovaru. Ze směru od Trutnova, Vrchlabí a Jilemnice 
doporučujeme ve Vidochově odbočit doleva směr Bělá u Pecky přes Stupnou. 

 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu             Kalibán Jaroslav 
 hlavní rozhodčí           Antoš Filip, R2 
 stavitel tratí                 Novák Jiří, R2 
                                       velitel shromaždiště    Novák Karel 
 
Pořadatelé přejí všem závodníkům dobrý směr, šťastný lov (samozřejmě kontrol) a nezapomenutelné zážitky 
ze závodu na mapě MALÁ OPIČKA.      

http://www.npa.cz/zavody/pohar2013/


 
Ukázky motýlků: 
Např.: pořadové číslo uzlové kontroly 17/20/23/26 znamená, že tuto kontrolu musíte orazit čtyřkrát v pořadí 
kontrol ….17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ….. a podobně u ostatních uzlovou kontrolu 1/4/7 musíte 
orazit třikrát v pořadí kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,… , uzlovou kontrolu 1/5 musíte orazit dvakrát v pořadí 
kontrol 1, 2, 3, 4, 5, 6, …… a uzlovou kontrolu 1/4 musíte orazit dvakrát v pořadí kontrol 1, 2, 3, 4, 5, … 
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