
Pokyny k závodu v orientačním běhu

Hohenhabsburg o-lauf
Datum a místo 12. 10. 2013 Liberec, Lidové sady

50°46'37.972"N, 15°4'52.516"E zahrada u budovy PKO, boční vchod

Pořadatel Orgán ČSOS Ještědská oblast 
subjekt Slavia Liberec orienteering

Časy vítězů Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 
platného od 1. 2. 2012 pro krátkou trať

Prezentace 8.30-9.30 v centru závodu; jakékoli změny a dohlášky jsou možné jen do 9.00
popisy kontrol jsou k dispozici na shromaždišti

Parkování Pořadatel parkování nezajišťuje. Parkujte, prosím, v souladu s dopravními předpisy v okolí 
shromaždiště (točka tramvaje, přilehlé ulice), případně využijte parkovacích domů ve městě 
a k dopravě na shromaždiště využijte veřejnou dopravu.

Vzdálenosti Centrum, prezentace v místě
Centrum – start 1000 m, modrobíle fáborkováno
Centrum – cíl 150 m, není fáborkováno (je na dohled, viz Upozornění)
Část cesty na start a část cesty z cíle vede po veřejné komunikaci. Dbejte na bezpečný pohyb!

Popis terénu Kopcovitý a členitý terén s kameny a skalními srázky, hustou sítí cest a pěšin a proměnlivou 
viditelností a průběžností.

Mapa Hohenhabsburg (výřez Žulák), 1:10000, e=5m, stav 2013, ISOM2000, A4 autoři J. Daněk, 
M+O. Horáčkovi, revize L. Bednařík, L. Ježek, P. Pachner; mapa nebude upravena vodovzdorně
zvláštní mapové symboly – vývrat (zelený kříž) a význačný strom (zelené kolečko).

Občerstvení K dispozici je občerstvení v cíli závodu. V centru závodu lze využít restauraci. 

Start Intervalový, 00 = 10.00, standardní tři minutová pole
Kategorie HDR, P2, P4 v čase 0-100 libovolně na startovací krabičku

Tratě Parametry tratí jsou uvedeny na startovních listinách a popisech kontrol. Trať DH10L+HDR je 
značena oranžovými fáborky.

Ražení SportIDENT, na startu nulování a kontrola, v centru závodu vyčítání, pro kategorie HDR, P2, P4 
na startu použita startovací jednotka. V případě poruchy SI je třeba mechanicky razit do 
vyznačených políček na závodní mapě. Mapu s tímto mechanickým ražením je třeba odevzdat 
bezprostředně po doběhu v cíli přítomnému pořadateli. Mapa bude závodníkovi vrácena 
u vyčítání čipů po vyhodnocení mechanického ražení hlavním rozhodčím.

Odevzdávání map Mapy v cíli nebudou odebírány. Apelujeme na dodržování pravidel a závodnickou slušnost.

Výsledky Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky budou 
k dispozici na webových stránkách závodu www.vlio.cz/za131012 a v ORIS.

Sanita Toalety, mytí a první pomoc jsou k dispozici v centru závodu. POZOR – zákaz vstupu do budovy 
PKO v botách s hřeby!

Šatny Klubové stany lze stavět ve vymezeném prostoru centra.

Uzavření cíle 13:30

Limit Časový limit je 90 minut.

Vyhlášení Nejpozději ve 13.45 v centru závodu. Vyhlašováni budou první tři závodníci v žákovských 
kategoriích. 

Funkcionáři Ředitel Libor Bednařík R3; hlavní rozhodčí Pavel Pachner R3; stavitel tratí Ladislav Ježek R3

Jury Předpokládané složení CHA 4901 Kadavý Zdeněk, TJN 7501 Vokurka Jan, TUR 7959 Sedláčková 
Martina

Protesty Protesty musí být podány doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle 
Pravidel OB buď osobně či poštou na adresu pořadatele Slavia Liberec orienteering, Aloisina 
výšina 632/108, 46015 Liberec 15

Upozornění V prostoru závodu probíhá současně tradiční akce Velká a malá ťapka. POZOR – její trasy 
jsou značeny červenými a bílými fáborky (nekombinovanými)!

Doporučení Po závodu zajděte na Libereckou výšinu. Je opravená a stojí za to. Hohenhabsburg je její 
nejstarší oficiální název.




