
POKYNY 
 

4. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU 
OBLASTNÍ MISTROSTVÍ A VETERANIÁDA VE SPRINTU 

VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU 
ZÁVOD CELOSTÁTNÍHO RANKINGU (koeficient 1.02) 

 

 
Datum konání:   Sobota 9. dubna 2016 odpoledne 
 
Centrum závodu:  Obec Železnice (okres Jičín) – louka v jižní části obce 
   GPS (50.4700447N, 15.3870411E, mapy.cz) 
 
Pořádající subjekt:  SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC) 
 
Prezentace:   V centru dopoledního závodu 8:45 – 9:30 hod 
   V centru odpoledního závodu 14:15 – 15:00 hod 
 
Dodatečné přihlášky: Na prezentaci v den konání závodu, dle možností pořadatele a za dvojnásobný 

vklad (kategorie HDR a P za základní vklad). Zapůjčení SI čipu 40,- Kč, při ztrátě 
bude vymáháno 800 Kč. 

 
Trať:    Sprint, limit 45 minut 
 
Příjezd a parkování: 

 Osobní automobily: Příjezd po silnici II/286 na křižovatku mezi obcemi Železnice a Těšín, 
odbočka do Železnice po „staré“ silnici, směr Zámezí 

 Autobusy: parkování v obci Železnice na asfaltové ploše za budovou základní školy. Pozor při 
přecházení hlavní silnice. 

 
Dbejte pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč/auto. Parkování autobusů zdarma. 
Prosíme, přijeďte do 15:00, ať se vyhnete kolizi se závodníky (cesta na start a do cíle). 

 

 
Příjezd pro osobní auta 

https://mapy.cz/s/wFhR


 
Příjezd pro autobusy 

 
Platby: Na prezentaci hotově, lépe však převodem na účet 2100548718/2010, VS: 22+číslo 

klubu. Platby kontrolujeme naposledy v pátek. Pokud platbu zadáváte koncem týdne, 
přivezte si potvrzení. 

 
Start:   00=15:30, intervalový (pozor, změna oproti původnímu společnému rozpisu VčO) 

Kategorie HDR, P a T startují libovolně, do času posledního startujícího (cca 90). 
Rodiče doprovázející děti v HDR musí nejdřív běžet svůj závod. 

 
Vzdálenosti:  parkování – centrum:  0 m  

centrum – start: 600 m (50m převýšení) 
na startu nebude WC, neznečišťujte okolní zahrady 
centrum – cíl:   0 m 

 
Mapa:  Železnice, 1:5 000, e = 5m, stav březen 2015, revize březen 2016, autor Ondřej Prášil, 

formát A4, mapový klíč ISSOM2007 (zopakujte si zakázané značky – na konci pokynů), 
bude vodovzdorně upravena 

 
Zvláštní mapové značky: 

zelené kolečko – výrazný strom 
zelený křížek – vývrat 
černé kolečko nebo křížek – umělý objekt 
modrý puntík – pumpa 

 
Terén:  Část závodu ve velmi svažitém terénu, s dobře průběžným listnatým lesem. Druhá část 

závodu v obci Železnice (centrum města s úzkými uličkami). 
 

Závodí se převážně v obci, proto platí zákaz použití bot s hřeby, bude kontrolováno na 
startu. 
 
Pozor – některé silnice mohou být v době závodu zaslepeny pro lepší využití variant 
postupů, v mapě to bude zobrazeno značkou plotu. Dále je v prostoru louka se zákazem 
vstupu – v mapě i v terénu vyznačeno. Zákaz překonávání!!! Viz ukázka (fiktivní): 
 

             



 
Zakázaný prostor: Les mezi obcí Těšín a obcí Železnice, celá obec Železnice kromě cesty na start.  
 
Systém ražení: SportIdent. Povinné vymazání a kontrola vymazání čipu v předstartovním 

prostoru. Na cílové čáře závodník razí cílovou jednotku. Kategorie HDR, P a T 
razí startovní krabičku. V případě poruchy SI jednotky použije závodník 
mechanické ražení kleštěmi do mapy, na tuto skutečnost je závodník povinen 
upozornit ihned po doběhnutí pořadatele v cíli. Závodník je povinen 
bezprostředně po doběhu vyčíst 
čip v cílovém prostoru. 

 
Mapy se v cíli odevzdávají a budou se vydávat po odstartování posledního 
závodníka. 

 
Startovní listiny:  Budou zveřejněny na stránce závodu v ORISu a v centru na informačních 

tabulích. 
 
Popisy kontrol:  V centru závodu, formou samoobsluhy na informačních tabulích a na mapě. 
 
Vyhlášení výsledků:  Co nejdříve po skončení závodu budou v centru závodu vyhlášeni tři nejlepší 

v žákovských a mistrovských kategoriích. 
 
První pomoc:   Drobná poranění v centru závodu, větší úrazy nemocnice v Jičíně. 
 
Hygiena:  WC pouze na shromaždišti, lavory se studenou vodou zajišťuje spolek 

dobrovolných hasičů Železnice. 
 
Odpadky: Prosíme, třiďte odpadky, v arénách budou vždy 2 druhy odpadkových košů – 

žlutý na plasty, modrý/černý na běžný odpad. 
 
Občerstvení:   Pití v cíli (voda a šťáva). 
    V centru bufet SJC (zbytky koláčů z dopoledne, káva, čaj, těstovinový salát,…). 
   Stánek u Jindry – pivo, kofola, klobása, párek, halušky. 
   Restaurace u Jindry – dle nabídky. 
 
Školka: V centu závodu bude k dispozici školka, kde můžete na nezbytně nutnou dobu 

odložit své ratolesti. 
 
Protesty:  K rukám hlavního rozhodčího, písemně a doložené vkladem 200,- Kč, v den 

závodu na shromaždišti, po jeho skončení na adresu: sjc@post.cz 
 
Jury:    Zbyněk Štěrba, Jan Netuka, Dominika Plochová 
 
Funkcionáři:   Ředitel závodu: Jiří Kazda 
   Hlavní rozhodčí:  Jan Mrázek, R1 
   Stavitel tratí:   Lenka Kazdová, R3 
 
Pravidla:   Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské oblasti. 
 
Ostatní:  Dejte pozor, závodí se při plném provozu v obci, dodržujte pravidla silničního 

provozu, používejte chodníky. Při překonávání silnic se pozorně rozhlížejte. 
Všichni závodníci startují na vlastní odpovědnost.  
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 
ředitele závodů. 
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