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

SPRINT  
závod JčŽ a systému Ranking s koeficientem 1,02  

Přebor Jihočeského kraje v orientačním sprintu pro rok 2015 
 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Jihočeská oblast (JčAOS,o.s.) 
 
Pořádající subjekt: TJ OB České Budějovice o.s., oddíl orientačního běhu 
 
Datum:   neděle 12. 4. 2015 
 
Centrum závodu: České Budějovice, budova konzervatoře, Kanovnická 22 (48.9743972N, 14.4778756E) 
 
Druh závodu :  veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu ve sprintu. Směrné časy 15 minut ve všech 

kategoriích. 
 
Terén: prostor centra města, uličky, parky, podklad dlažba, asfalt, tráva; zanedbatelné převýšení. 

V prostoru závodu není omezena doprava. Některá místa budou hlídat strážníci Městské 
policie, přesto dbejte opatrnosti a poučte své děti o prioritách (zdraví vs. závod). Zvláště 
křížení ulic s výskytem dopravy s tratěmi dětských a žákovských kategorií budou hlídány 
strážníky MP.   
V první polovině dubna také rostou předzahrádky restaurací. Některé z nich jsou vykresleny 
značkou 714 (Dočasně nepřístupná oblast – fialovým půdorysem). Není bohužel možné 
zachytit všechny.  

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

H10, H12; H14; H16; H18; H21; H35; H45; H55; H65 
Veřejný závod (ekvivalent obvyklé kategorie P, lze pojmout i jako HDR) probíhá na hlavním 
náměstí po mistrovském závodě. Viz samostatný rozpis „Budějovický pohár“ na webu 
www.tjobcb.cz  
Kategorie HD20 nakonec nejsou vypsány, pro účely postupu na MČR se hodnotí příslušní 
závodníci v kategorii HD21 zvlášť (viz níže).  

 
Prezentace:  v sobotu na závodě na Včelné (dle startovního času HR) 

v neděli 8:30 – 9:45 v centru závodu.  
Proveďte úhradu vkladů.  
Prezentaci i dohlášky směřujte pokud možno na sobotu. Kapacita dohlášek je omezena, a to za 
1,5 násobek původních vkladů.  

 
Parkování: Nebude organizováno pořadateli. Využijte veřejná parkoviště mimo závodní prostor. 

Doporučujeme parkoviště na Senovážném náměstí (cca 300m), či druhé podzemní patro (tj. 
růžové) v Mercury centru, cca 700m. 

 Českobudějovickým doporučujeme příjezd MHD (zast. Senovážné nám. – pošta) 
 Přístupové trasy na shromaždiště viz plánek.  

Parkování v historickém centru zakázáno. 
Příjezd na (kvalitnějším) kole vzhledem k intenzitě krádeží kol v centru ČB nelze doporučit. 

 
Právo startu: Právo účasti na závodě není omezeno. Hlavní rozhodčí se rozhodl, i vzhledem k dostupnosti 

nových technologií (Google Street View, 3D pohled map.cz apod.), neomezovat účast 
českobudějovických rezidentů. Je předpoklad, že přibližně 80% účastníků závodu beztak již 
někdy v prostoru závodu bylo. 

 
Start:  intervalový. 00 = 10:00, start je vzdálen 250 metrů po modrobílých fáborkách (případně 

modrých šipkách na asfaltu. 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 30m. Cestou na start je potřeba přejít ulici, 
doprovoďte děti (Nejen své, ale i ty, které potkáte cestou na start.) 

 
Tratě:  Některé tratě se kříží, v zásadě je ale zákres na sprint nadmíru přehledný.  



Kontroly jsou uchyceny plastovými páskami k pevným objektům v místě kontroly, někdy jsou za 
účelem přichycení mírně posunuty od skutečného objektu (ne více než 1,5 m) – viz sběrka. 
Týká se například kontrol s popisem roh domu.  
Parametry tratí: (převýšení nepřevyšuje 8 metrů a proto je zanedbáno). 
H10 1,12 km 9k  D10 1,12 km 9k 
H12 1,56 km 13k  D12 1,52 km 11k 
H14 1,56 km 13k  D14 1,52 km 11k 
H16 1,69 km 10k  D16 1,64 km 9k 
H18 2,02 km 11k  D18 1,69 km 10k 
H21 2,41 km 14k  D21 2,02 km 11k 
H35 2,02 km 11k  D35 1,69 km 10k 
H45 1,78 km 10k  D45 1,64 km 9k 
H55 1,69 km 9k  D55 1,44 km 7k 
H65 1,64 km 9k  D65 1,44 km 7k 

 Tratě kategorií H12+H14, D12+D14 jsou stejné z důvodu možnosti porovnání zájemců o 
kvalifikaci na Letní olympiádu dětí a mládeže.  

 Po odstartování posledního bude v centru vyvěšen přehled délek jednotlivých variant většiny 
postupů se zásadnější volbou.  

  
Cíl:  V centru, sběrná kontrola je veřejně přístupná, doběh nebude značen. Průchod cílem závodník 

provádí ražení SI jednotky na cílové čáře. Nezapomeňte si vyčíst svůj SI čip! Uzavření cíle 
v 11:20.  

 
Popisy kontrol:  k dispozici v centru formou samoobsluhy  
   
Startovní listiny:  budou zveřejněny na internetu a v centru na informačních tabulích. 
 
Závodní prostor: Viz přiložený plánek.  
 
Mapa:  „ČB750“ 1:4 000, e=2m, odpovídá normě ISSOM. 

Stav duben 2014, hl. kartograf Radim Hošek, mapoval Lubomír Hošek  
Laserový tisk Kartum; rozměr 30 x 21 cm, je vodovzdorně upravena; 
Zvláštní způsob použití mapových symbolů:  
  Souvislý delší pás laviček je znázorněn značkou 519.1, překonatelná zeď (šedá linie). 
 Platí zákaz překonávání objektů, znázorněných v mapě značkami, které ISSOM označuje jako 
nepřekonatelné. A sice: Nepřekonatelné vodní těleso (304.1) (veškeré vodní plochy 
v prostoru závodu), Nepřekonatelná zeď (521.1), Nepřekonatelný plot (524), Budova (526.1) 
(ani když někdo otevře dveře), Oblast se zakázaným vstupem (528.1) (=olivová zelená), 
Nepřístupná oblast (709) – fialové šrafy, Nepřekročitelná hranice (707), Dočasně 
nepřístupná oblast (714).  
V mapě není použita značka 421 Nepřekonatelná vegetace (nejtmavší odstín zelené). 
V cíli budou mapy vybírány do času startu posledního závodníka.  

    
 
Zakázané prostory: Zákaz překonávání objektů znázorněných v mapě nepřekonatelnými značkami, 

viz výše.  
Zejména upozorňujeme na zákaz vstupu do záhonů (528.1) a nepřekonatelný plot u kontroly 
101 (bude označen páskou a hlídán prostřednictvím kamer Městské policie). 
Dále jsou v mapě vyšrafovány další prostory, u nichž se nepředpokládá závodníkův zájem o 
porušení zákazu vstupu (průchod kolmý na směr postupu). Zakázaným prostorem je i hlavní 
silnice (v mapě šrafováno), nicméně je možné použít přilehlý chodník. Z mapy je to dostatečně 
jasné a patrné, tak jen probůh nevbíhejte pod auta.  
Porušení zákazu = diskvalifikace. Hříšník se přitom nezbavuje odpovědnosti za další 
důsledky svého jednání.  

 
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. 
Kontroly budou připoutány k pevným objektům plastovými páskami, ty nebudou omezovat 
zasunutí čipu do krabičky. V případě zmizení kontroly bude na místě ještě předznačení kontroly 
lístečkem – utrhněte si část lístečku pro kontrolu v cíli.  
Je možné použít čipy všech řad, nicméně: Pokud se chystáte doběhnout od sběrky do cíle 
rychleji, než jaký je minimální interval ražení vašeho čipu, zvažte použití jiného (týká se pouze 
majitelů blikajících čipů).  

 
Časový limit: 35 minut pro všechny kategorie 
 
Předpis:  závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel OB a SŘ JčAOS. 
 
Občerstvení: voda v cíli; bufet v budově: čaj, kafe, polévka, párek, atd. 
 
WC:  v budově konzervatoře – ženy v přízemí, muži v 1. patře. Cestou na start není. Nemočte 

v parku.  
 
Vyhlášení výsledků:  předběžně 11:30, průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti 
 
Obutí: Zákaz použití bot s hřeby. Doporučujeme hladkou atletickou obuv. 
 
Protesty: V písemné podobě s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty podle čl. 26.2. na adresu 

Lubomír Hošek, České Vrbné 2207, 37011 České Budějovice.  
 
Jury:  Petr Klimeš (KRE), Jirka Vébr (KTA), Martin Lžíčař (DOB)  
 
Různé: - Vítězové v každé kategorii se stávají přeborníky Jihočeského kraje v orientačním běhu ve 

sprintu 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 ve 
sprintu konaného dne 23. 5. 2015 ve ValMezu.  

  - Po závodě doporučujeme návštěvu Černé věže (dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč) 
 
Hlavní pořadatelé: Ředitel a hlavní rozhodčí:   Lubomír Hošek (R3) 
   Stavitel tratí:    Radim Hošek (R2)  
 

 
 

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. 
 
 


