
P O K Y N Y   P R O   Ú Č A S T N Í K Y 
 

  
závod JčŽ a systému Ranking s koeficientem 1,02  

Přebor Jihočeského kraje na klasické trati pro rok 2015 
 
Pořadatel:  SKP České Budějovice o.s., oddíl orientačního běhu 
 
Datum:   sobota 11.4.2015  
 
Centrum závodu: obec Včelná, sportovní areál SK Včelná ( 48.9189411 N, 14.4560269 E ) 
 
Druh závodu :  veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati. Směrné časy podle předpisu 

JčAOS. 
 
Terén: Dva typy terénu: plochá část v blízkosti shromaždiště, která přechází do svahu zbrázděného 

velkými údolími. Všechny stupně vegetace, četné erozní rýhy, jiné terénní objekty, středně 
hustá nepravidelná síť komunikací. 

 
 
Soutěžní kategorie :  D10, D12; D14; D16; D18; D21; D35; D45; D55; D65; D21K 

H10, H12; H14; H16; H18; H21; H35; H45; H55; H65, H21K 
P (trať pro příchozí – úroveň D14),  
Fáborkované tratě: DF, HF, HDR (s doprovodem). S trochou zdatnosti a vhodnou 
volbou jednoho zrádného postupu je sjízdná s dětskými kočárky.  
  

Prezentace:  9.00 – 10.15 v centru závodu. Proveďte úhradu vkladů. Dohlášky na místě budou možné jen 
podle možností pořadatele za 1,5 násobek původních vkladů. Do kategorií P, DF, HF, HDR se 
lze dohlásit i na místě, za nezvýšený vklad. 
 

Příjezd:   Z hlavní silnice ČB-Kamenný Újezd odbočit do Jiráskovy ulice a pak vpravo a pak zas vlevo. 
 
Parkování: V centru závodů, na tréninkovém hřišti. Dbejte prosím pokynů pořadatelů, neparkujte 

v šestnáctce, ani v podmáčeném rohu hřiště. 

 

Start:  intervalový. 00 = 11:00, start je přímo v centru. Standardní organizace startu – tři minutové 
koridory, v prvním nulování, ve druhém kontrola nulování čipu, ve třetím soustředění se na 
závod. Výdej map za startovní čárou, vzdálenost na počátek orientace 60m – povinný úsek. 
Nedodržení je důvodem k diskvalifikaci a veřejnému zostuzení. Dbejte pokynů rozhodčích na 
startu. 

 
Tratě: Parametry tratí.   

H10 1,95 km 35 m 7k D10 1,95 km 35 m 7k 

H12 2,52 km 55 m 8k D12 2,52 km 55 m 8k 

H14 3,78 km 95 m 11k D14 3,01 km 90 m 10k 

H16 5,12 km 175 m 14k D16 3,78 km 95 m 11k 

H18 6,35 km 200 m 19k D18 5,12 km 175 m 14k 

H21 10,54 km 300 m 23k D21 7,26 km 240 m 18k 

H35 7,26 km 240 m 18k D35 4,54 km 140 m 13k 

H45 6,35 km 200 m 19k D45 4,19 km 115 m 12k 

H55 4,54 km 140 m 13k D55 2,95 km 45 m 8k 

H65 4,19 km 115 m 12k D65 2,95 km 45 m 8k 

H21K 6,35 km 200 m 19k D21K 4,54 km 140 m 13k 

P 3,01 km 90 m 10k HF, DF, HDR 2,99 km 45 m 6k 

  Občerstvovací stanice je na kontrole č.139 (pro kat.  H18, H21, H21K, H35, H45, D21). 

 



Cíl:  V horní části centra, sběrná kontrola je veřejně přístupná (pouze po ulici, ne kolem hlavního 
hřiště!), doběh bude značen. Průchod cílem závodník provádí ražení SI jednotky na cílové čáře. 
Závodník je povinen si bezprostředně po doběhu vyčíst svůj SI čip! Uzavření cíle v 14:30. 
Občerstvení v cíli: voda.  

 
Popisy kontrol:  k dispozici v centru formou samoobsluhy 
  
Startovní listiny:  budou zveřejněny na internetu a v centru na informačních tabulích. 
 
Závodní prostor: Veškerý prostor lesa v okolí shromaždiště.  
 
Zakázaný prostor: Nevstupujte na plochu hlavního (horního) fotbalového hřiště. 
 
Mapa:  „Rožnovský les“ 1:10 000, e=5m, odpovídá normě ISOM. 

Mapovali Josef Rychtecký a Zdeněk Blabla. Původní stav červen 2013, revize 3/2015 Filip 
Hulec.  
Laserový tisk Kartum; rozměr A4, je vodovzdorně, ne však ohnivzdorně upravena; 
Zvláštní mapové symboly:  
- černý křížek – jiný umělý objekt 
- zelené kolečko – význačný strom 
- zelený křížek – vývrat  
V cíli (u vyčítání) budou mapy vybírány do času startu posledního závodníka, popisovány 
kódem oddílu.  

 
Ražení:  Elektronický systém SPORTident (SI). Každý závodník je povinen na startu vynulovat a 

zkontrolovat čip.  
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček 
v mapě – každá kontrola je vybavena kleštěmi, které jsou zavěšeny na lampionu. Zapůjčené 
čipy SI je nutno po doběhu vrátit v cíli, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč. 

 
Časový limit: 140 minut pro všechny kategorie 
 
Předpis:  závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel OB a SŘ JčAOS. 
 
WC:  v budově fotbalových šaten 
 
Vyhlášení výsledků:  odpoledne po závodě, předpokládaný čas 13:45,  v kategoriích DF, HF, HDR budou 

vyhlášeni všichni startující závodníci, průběžné výsledky budou vyvěšovány na 
shromaždišti,  

 
Protesty: V písemné podobě s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty podle čl .26.2. na adresu 

radimho ( ) gmail.com  
 
 
Jury:  Petr Klimeš (KRE), Radek Teringl (VCB), Otto Hartvich (OPI) 
 
Různé: - Bude možné u Luboše Hoška provést prezentaci na nedělní závod.  

- Vítězové v každé kategorii se stávají přeborníky Jihočeského kraje v orientačním běhu na 
klasické trati pro rok 2015 
- Vítězové v kategoriích D16, D18, D21, H16, H18, H21 (a nejlepší závodníci r.95-96 
v kat.DH21 pro DH20) získávají právo startu na Přeboru České republiky v orientačním běhu na 
klasické trati, konané na Skřítku v Jeseníkách ve dnech 26.9.– 27.9.2015 
.  

 
Hlavní pořadatelé: Ředitel:    Zdeněk Blabla 
   Hlavní rozhodčí:   Radim Hošek (R2) 
   Stavitel tratí:   Filip Hulec (R3) 
 
 



 
 

Závod probíhá podle Pravidel OB.  Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný za svou 
bezpečnost! Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Přejeme příjemný orientačně-

běžecký zážitek. 
 

 


