
Pokyny 
pro účastníky 

Přeboru Jihočeské oblasti v orientačním běhu ve štafetách 2017 
Veřejného závod štafet v orientačním běhu 

Závodu pro veřejnost – v kategorii P2, P4 a P5 
  

Datum: Sobota 22. dubna 2017 

Centrum závodu: Tábor – Větrovy, u rozhledny Hýlačka  https://mapy.cz/s/1zqcl 

 Při příjezdu od Tábora pozor, je uzavřen most A.Švehly přes Lužnici, 

objížďka přes Tábor-Čelkovice není dlouhá 

Kategorie :   Štafety: H21, D21, H18, D18, MIX, MIX14  

  Příchozí: P2,P4,P5 – Změna oproti rozpisu  

Prezentace: od 9:30 do 10:15  

Start 00: 11:00 hodin – zahájení startu  

způsob startu štafety – hromadný po kategoriích 

H21, MIX14              – 11:00 hod. 

D21, H18, MIX  – 11:05 hod 

D18   – 11:10 hod. 

způsob startu příchozí – průběžný start 11:15 – 11:45 hod. 

 

Parkování: pouze na vyznačeném parkovišti (parkoviště pro rozhlednu Hýlačka) 

https://mapy.cz/s/1zqcl 
 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum   400 m  

 centrum  - start štafety:         300 m 

 cíl – centrum štafety:            300 m 

centrum  - start příchozí:      0 m 

 cíl – centrum příchozí:         0 m 

 

Popisy kontrol popisy budou vytištěny na mapě 

Mapa: Větrovy, 1:10 000; E = 5 m; revize: jaro 2017 

  

mapy upraveny vodovzdorně, v cíli se odebírají do startu posledních 

úseků štafet.  

 

Systém ražení: Sportident;  

  

Štafety: 

Před předávkou, než závodník vyběhne do závodu, provede každý 

závodník vymazání čipu v krabičce (CLEAR) a provede kontrolu 

v příslušné jednotce, neprovedení kontroly čipu znamená diskvalifikaci. 

https://mapy.cz/s/1zqcl
https://mapy.cz/s/1zqcl


Ukončení závodu (úseku) je označením čipu v cílové jednotce. 1. a 2. 

úsek štafet nejprve orazí cílovou jednotku a teprve potom předá štafetu 

následujícímu úseku. 3. úsek štafety ukončí závod oražením cílové 

jednotky. 

 

Příchozí: 

Před startem do závodu provede každý závodník vymazání a kontrolu 

čipu v příslušných elektronických jednotkách. Následně do závodu 

startují oražením startovací krabičky. Závod ukončí oražením cílové 

krabičky. (Start a cíl kategorií příchozích je situován u prezentace 

(rozhledna Hýlačka). 

 

Při poruše razícího zařízení označí závodník průchod kontrolou do mapy 

a oznámí to pořadateli v cíli. 

Všichni závodníci jsou povinni vyčíst svůj čip v co nejkratším termínu 

po doběhnutí svého úseku štafety, a nebo závodu příchozích. 

 

Parametry tratí:     štafety 

D18, H18, D21, H21, MIX  -  cca 5,1 km dle úseku, 18 kontrol 

 

 MIX14 - cca 1,9 km dle úseku, 7 kontrol 

  

 příchozí 
 P5 – 5,0 km, 18 kontrol 

 P4 – 3,9 km,   9 kontrol   

 P2 – 1,8 km,   7 kontrol 

 

Závodní čísla: Závodníci štafet běží se startovními čísly, které obdrží při prezentaci. 

 

Start štafet V prostoru startu, cíle štafet.  

První úseky štafet se dostaví 10 minut před startem kategorií dle 

harmonogramu do prostoru startu. Dle pokynu pořadatele vynulují čip a 

provedou kontrolu v příslušné jednotce. Poté se postaví na určené 

startovní místo, kde bude před každého závodníka položena mapa 

s kresbou k zemi. Po odstartování si závodníci prvních úseků odeberou 

mapu a vybíhají do lesa. Závodník je povinen mít připevněno startovací 

číslo své štafety a pořadí úseku. Čísla štafet budou uveřejněny ve 

startovce.    

 

 

Předávka V prostoru startu, cíle štafet.  

Závodník dalšího úseku se přichystá s časovým předstihem k převzetí 

štafety. Dle pokynu pořadatele vynuluje čip a provede kontrolu 

v příslušné jednotce. Poté vyčkává na určeném místě doběh předešlého 

úseku své štafety. Předávka probíhá dotykem mezi závodníky. Po předání 

si závodník nového úseku odebere mapu a vybíhá na svůj úsek. Mapa 

bude položena před závodníkem, kresbou k zemi. Závodník je povinen 

mít připevněno startovací číslo své štafety a pořadí úseku. Čísla štafet 

budou uveřejněny ve startovce.    



Nedaleko od prostoru předávky je divácká kontrola, kde jednotlivé 

štafety (kromě MIX 14) mohou sledovat proběhnutí štafet. Úsek od 

divácké kontroly k předávce zabere 5-10 min. 

 

Příchozí Start a cíl pro příchozí bude umístěn v centru závodu u vyčítání 

sportidentu. 

 

 

Terén: V lese jsou ostružiny, doporučujeme zakrytí dolních končetin. 

Je zakázáno probíhat místy, kde probíhá výsadba nových stromků, bude 

vyznačeno v mapě 

 

Vyčítání čipů: Ve výpočetním středisku v centru závodu. Vyčtěte si prosím čipy co 

nejdříve po dokončení závodu. 

Časový limit: štafety 270 minut, příchozí 90 minut 

Uzavření cíle: ve 14,40 hodin.  

Mytí: bez možnosti mytí  

Občerstvení:  v cíli – voda nebo limonáda 

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány v centru závodu 

Vyhlášení: co nejdříve po doběhnutí všech kategorií. Oceněni budou tři nejlepší 

štafety ve všech kategoriích (diplomy a drobné ceny).  

Protesty: Výhradně písemné hlavnímu rozhodčímu oproti vkladu 200,-- Kč 

  

Funkcionáři závodu:  ředitel závodu: Jaroslav Hudeček 

hlavní rozhodčí: Jiří Vébr 

stavitel tratí:  Tomáš Doležel 

 

Jury: Václav Pelc, Jana Svobodová, Ivo Šafařík 

 

Jiné:  V termínu konání přeboru Jč oblasti v orientačním běhu ve štafetách se 

ve stejném místě koná 3. závod „Dětské ligy Táborska“ v orientačním 

běhu, v rámci které je možno běžet i fáborkovanou trať. Informace na 

www.detskaliga.obkta.cz. 

 

Různé:      

 Pořadatel neručí za škody způsobené účastníky závodu 

 Každý účastník závodu startuje na vlastní nebezpečí 

 Pořadatelé prosí závodníky o dodržování pořádku a zásad slušnosti, tak 

aby po nás nezůstal nepořádek. 

 Účastníci souhlasí s tím, že fotky, videa pořízené na závodech můžou být 

zveřejněny ve veřejných zdrojích (internet, tisk, apod.). 

 

V Táboře dne: 19. dubna 2017 


