
BULLETIN 1 
Dvůr Orienteering Adventure 

Dvůr Králové nad Labem – u nemocnice 
 
Pořadatel: Orienteering Adventure (OAV) 
 
Datum: neděle 2.5.2021 
 
Kategorie: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, bílá 

Ekvivalenty k standartním tratím: 
černá = H21C, červená = D21C, modrá = D45C, zelená = D16C, žlutá = H65C, 
bílá = lehčí D12C nebo těžší D10C 
 

Délky tratí:    km m kontrol  
černá  6,7 160 30  
červená 5,3 120 23  
modrá  4,8 125 20  
zelená 3,6 100 15  
žlutá  3,8 100 18  
bílá  2,3 120 7  

 
Přihlášky: přes ORIS, případně na mail tomas.lestinsky@atlas.cz do úterý 27.4.2021 
 
Dodatečné přihlášky: ne 
 
Startovné: 100 Kč 
 
Platby: Na účet 283838208/0300 (VS: 222xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS), 
naprosto výjimečně v hotovosti na startu (bereme přesně a vyšší, nevracíme). Prosíme o 
platbu včas (nejpozději ve středu), aby došla na účet před závodem. Doklady budou k dispozici 
v cíli závodu. 
 
Prezentace: není  
 
Centrum: závod nemá centrum jak jsme zvyklí. Vzhledem k situaci, jaká je, prosíme všechny 
přihlášené, aby přijeli osobními auty +- na čas svého startu, zaparkovali na určených místech 
a došli na start.  
 
Parkování:  
Lze parkovat v podstatě všude, kde tomu 
nebrání dopravní předpisy. Na mapce vpravo 
jsem vyznačil pár tipů. 
 
Nejlepší je to přímo u nemocnice, ať už před 
vchodem na V straně, nebo u plotu na J 
straně. Jen se tam vejde málo aut a je hned 
plné. Bacha, otáčí se tu autobus, tak ten 
zákaz zastavení u zastávky respektujte.  
 
Ulice Purkyňova je široká a umožňuje 
zaparkování u kraje po celé délce, no parkují 
tu i domorodci a ploty u baráků mají brány. 
Tak nezablokujte někomu vjezd. 
 
Naopak jistota je na parkovišti na Nedbalově 
(50.4443556N, 15.8172228E)  



Vzdálenosti a umístění startu a cíle:   
Viz mapka výše. Na start do 700m, z cíle trochu blíž, záleží, kde zaparkujete. Nastudujte si 
cesty na start a jeho umístění nebo si to vytiskněte. V místě nebudou žádné fáborky ani jiné 
značení. 
 
Start: 00 = 10:00 hod. Je tam Clear, Check a Start. Po oražení Startu se začíná měřit čas. 
Startuje se podle rámcové startovky. Podle přihlášek určíme interval, kdy který klub může 
odstartovat (prostě abyste se skoro nepotkali, např. XYZ 10:00-10:30, ABC 10:20-10:50, 
atd.). Start pak na startovací krabičku s minimálně 2 min intervalem v rámci jedné tratě. 
Startovka bude k dispozici ve čtvrtek večer. 
 
Popisy kontrol: jsou vytištěny na závodní mapě. 
 
Způsob ražení: Bezkontaktní SPORTIdent Air+. V případě poruchy razí závodník kleštěmi do 
políček R1-R3 na mapě.  
 
Mapa: Don, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A4, stav březen 2021, mapový klíč ISOM2017, autor a 
hlavní kartograf Tomáš Leštínský, tisk laser, na startu možnost odebrání mapníků. V cíli 
nebudou mapy vybírány, buďte fair a nechlubte se mapou neodstarovaným závodníkům. 
 
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat 
 
Druh závodu: snaha o krátkou trať (ale když si H12 dá černou.....) 
 
Prostor závodu: les od Hartského potoka na západ. 
 
Terén: Nakloněná rovina místy osvěžená erozními rýhami a údolím Hartského potoka, kde se 
sporadicky vyskytují kameny a pár skalek. V jinak klasickém čistém podkrkonošském lese se 
docela kácí a vznikají poměrně velké paseky a oplocenky. 
 
Časový limit: 90 minut 
 
Cíl: V cíli bude zároveň i vyčítání čipů. Zájemcům vytiskneme papírek s mezičasy. 
 
Výsledky: na webu pořadatele o-adventure.cz 
 
Vyhlášení výsledků: nebude 
 
První pomoc: nemocnice Dvůr Králové 
 
WC: ToiToi někde kolem startu. 
 
Mytí: Až doma.  
 
Občerstvení: ne. 
 
Předpis: Závodí se na základě inspirace pravidly OB 
 
Funkcionáři:  ředitel: Tomáš Leštínský 

hlavní rozhodčí: Jan Fátor, R1 
stavitel tratí: Tomáš Leštínský, R3 
 

Upozornění:  
- Prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v prostoru závodu, parkoviště a vůbec chovali 

se tak, aby po nás nezůstal někde bordel.  
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti ne. 
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 



- V lese se těží kůrovcové dřevo, je možné, že se vyskytnou nové paseky. Počítejte s tím. 
- Oceníme snahu závodníků o aspoň +- přiblížení se vládním nařízením, hlavně co se 

shlukování týká. Akce bude předjednaná s policajty, ale znáte to, když aktivní blb 
zavolá, policajti musí přijet. Tak ať nemají co řešit!  

 
 

Správný směr přejí pořadatelé! 
 
 
 
 

 

 
 

 


