
8. ZODM 
Pokyny – lyžařský orientační běh 

 
Pořadatel:   Pardubický krajský svaz ČSOS a KOB Ústí nad Orlicí 
 
Datum:   neděle 28. ledna – čtvrtek 1. února 2018 
 
Centrum:  Šedivský lom, Klub biatlonu Letohrad; GPS: 50.0425908N, 16.5155611E 
  
Program:   pondělí 29. 1.  13:00 – 16:00 závod na trati medium 
   středa 31. 1.     9:00 – 13:00  závod na trati sprint 
   čtvrtek 1. 2.   11:30 – 14:00 závod štafet 
 

Z důvodů nepříznivých sněhových podmínek došlo k prohození 
pondělního a středečního závodu. 

 
Parkování: v areálu Šedivského lomu, bude organizováno pořadateli, parkovné 

nebude vybíráno 
 
Prezentace:  v neděli 28.1. na poradě vedoucích krajských výprav v centru závodů 

od 19:00.  
 Budou vydána startovní čísla na sprint a požadované čipy na zapůjčení. 
 
Porady: Porady se uskuteční v centru závodů: 

neděle: 19:00 
úterý:   17:00 

 středa:  17:00 
 Časy a místa mohou být operativně změněny. 

Na poradách budou vydávána startovní čísla a podávány závěrečné 
pokyny a informace k soutěžím. 

 
Vzdálenosti:       

 medium sprint štafety 
parkování - centrum do 200 m do 200 m do 200 m 
centrum - start  50 m 30 m 100 m 

centrum - cíl  0 m 0 m 0 m 
 
Startovní listiny: zveřejněny na webových stránkách KOB Ústí nad Orlicí - 

http://odm2018.kobusti.cz/, v centru na informačních tabulích, na startu 
 
Startovní čísla: na každý závod jsou nová startovní čísla. Každý závodník obdrží na  každý 

závod 2 čísla, které si připne na stehna pomocí zavíracích špendlíků.  
 Bez správných startovních čísel nebude závodník puštěn na start. 
 
Parametry tratí:  budou zveřejněny na poradách a v centru závodu. 
 
Kódy kontrol:  vzhledem k velikosti prostoru a čitelnosti kódů kontrol budou na  mapách 

vytištěny tabulky s kódy kontrol. Vzor bude předán na poradě.  

http://odm2018.kobusti.cz/


 
Systém ražení:  elektronický (SportIdent). Povinné vymazání a kontrola vymazání čipů 

v předstartovním prostoru. Na cílové čáře závodník razí cílovou jednotku. 
V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení 
kleštěmi do mapy; na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned 
po doběhu pořadatele v cíli. Závodník je povinen bezprostředně 
po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru. 

 Cíl závodů ve sprintu a závodu medium se razí na cílové čáře. Cíl závodu 
štafet je 4 m za cílovou čárou. Celkové pořadí určí cílový rozhodčí. 

 POZOR! Při závodě štafet musí závodníci vymazat a zkontrolovat své čipy 
před každým úsekem a vyčíst je po dojezdu obou úseků!  

 
Mapy:       Pro všechny závody: Šedivský lom 1:4 000, E = 2 m, rozměr A4, stav leden 

2018, autor a hlavní kartograf Petr Mareček. Na mapách jsou vytištěny 
R políčka pro případ poruchy SI krabiček. V cíli budou mapy vybírány. 

 
Převlékání a úprava lyží:   
   Ve stanu v centru závodu. Pro ZODM je zákaz používání práškování lyží. 

Parafiny nejsou omezeny. Dodržujte toto rozhodnutí, jedná se o  FAIR 
PLAY. 

 
Klasifikace stop:  45% plná tlustá (rolba), 45% plná tenká (skútr), 8% čárkovaná (skútr), 

2% tečkovaná. Podrobnější informace bude sdělena na poradách. 
 
Terén:       Biatlonový areál a přilehlé louky v závislosti na sněhových podmínkách. 
 
Trénink:  Vzhledem ke špatné sněhové situace byl trénink v závodním prostoru 

zrušen. Jednotlivé výpravy si mohou zajet zalyžovat na  Červenovodské 
sedlo (vzdálenost z Letohradu 20 km) nebo do areálu v Orlických horách. 

 
Zakázaný prostor: celý areál mimo vyznačené prostory, bude upřesněno dle sněhových  

podmínek  
 
Povinné úseky:  od startovních koridorů na mapový start (mapový start bude označen 

lampionem), a od poslední kontroly do cíle – bude značeno. 
 
Upozornění: I kdyz  jsou stopy na za vody pome rne  s iroke , tak prosí me za vodní ky 

o dodrz ova ní  pravidla jí zdy na prave  strane , aby nedocha zelo ke  kolizí m. 
 

První pomoc:  Zdravotní zajištění je zajištěno v centru závodu. 
 
Předpis:  Za vodí  podle platny ch Pravidel za vodu  v LOB. 
 
Protesty:  Pr ijí ma  hlavní  rozhodc í  s vkladem 200 Kc . 
 
Jury závodů: Pr emek S koda (Liberecky  kraj), Alena Rosecka  (Kraj Vysoc ina), Evz en 

Peka rek (Zlí nsky  kraj). 


