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

PŘEBOR JIHOČESKÉHO KRAJE NA KRÁTKÉ TRATI PRO ROK 2017 
závod JčŽ a Rankingu s koeficientem 1,02 

kvalifikace ve vybraných kategoriích na ODM 2017-Brno  
 
Pořádající orgán:   Jihočeský krajský svaz ČSOS 
 
Pořádající subjekt:   SKP České Budějovice, oddíl orientačního běhu 
 
Datum:   sobota 15. 4. 2017 
 
Centrum závodu: Lipno nad Vltavou, parkoviště u lanové dráhy         (48°38'40.668"N, 14°13'16.355"E) 
 
Druh závodu:  Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati.  
 
Terén: Horský terén s nepravidelnou sítí cest, místy oblasti se sníženou průběžností, kamenitou podložkou nebo 

podrostem, doporučujeme tejpovat. 
 
Soutěžní kategorie:  H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65,  

D10, D12; D14; D16; D18; D20; D21; D35; D45; D55; D65, 
HF; DF (oranžové fáborky bez doprovodu, trať je možné zkracovat), 
HDR (oranžové fáborky s doprovodem, trať je možné zkracovat, nelze absolvovat s dětským kočárkem), 
P (trať pro příchozí, obtížností odpovídá kategorii D14). 

 
Prezentace:  8:30 – 9:30 v centru závodu. Dohlášky na místě budou možné jen podle možností pořadatele za 1,5násobek 

původních vkladů. Do kategorií P a HDR se lze dohlásit i na místě za nezvýšený vklad. Pro dohlášky a změny 
prezentujte včas (po 8:30), ke konci prezentace nemusí být všechny požadavky z časových důvodů akceptovány. 

  
Příjezd:   Nebude značen, sledujte značení ke skiareálu a lanové dráze. 
 
Parkování: V centru závodů, nejvyšší patro parkoviště u lanové dráhy. Dbejte prosím pokynů pořadatelů. 

 
Popisy kontrol:  K samostatnému odběru až ve startovním koridoru, na místě budou k dispozici nůžky, zvýrazňovače a izolepa 

pro úpravu. Budou také vytištěny na mapě. 
 
Startovní listiny:  Budou zveřejněny na internetu, v centru závodu na informačních tabulích a na startu. 

 

Start: Intervalový. 00 = 10:00, start je vzdálen 1100 metrů s převýšením 100 metrů po modrobílých fáborkách. 
Organizace startu – čtyři minutové koridory, v prvním nulování, ve druhém kontrola nulování čipu, ve třetím 
výdej popisů kontrol, v posledním příprava na závod. Výdej map na mapovém startu, 100 metrů od startovních 
koridorů.  

 Kategorie HF, DF a HDR startují libovolně mezi 15. a 60. minutou. Možnost startu HDR od času mínus 20 pro 
možnost klidného doprovodu rodičů, kteří startují v závodě ve svých kategoriích. 

 
Cíl: Je vzdálen 900 metrů od centra závodů, cestou na start. Průchod cílem závodník provádí ražení SI jednotky na 

cílové čáře. V cíli bude k dispozici pitná voda. Mapy se odevzdávají do času startu posledního závodníka. Mapy 
budou označeny zkratkou oddílu. Vydávány budou v centru závodů. 

 
Závodní prostor: Veškerý lesní prostor na hřebeni Kaliště – Slupečný vrch, včetně sjezdových tratí, s výjimkou cesty na start. 

Tento prostor je pro závodníky zakázaný. 
- Tratě kříží cyklistický singletrack. V době závodu je uzavřený, přesto dbejte při přebíhání zvýšené opatrnosti. 
- Závodním prostorem probíhá cesta s provozem pravidelné autobusové dopravy ke stezce korunami stromů 

a vozidel Lipnoservisu. Po této cestě je vedena část tratí kategorie HF, DF, HDR. Dbejte zvýšené opatrnosti. 
 
Mapa:  „Lipno“ 1:10 000, e = 5 m, odpovídá normě ISOM.  

Stav březen 2017, mapovali Roman Horký a Jiří Vištejn, revize Filip Hulec.  
Laserový tisk Kartum; rozměr A4, mapa bude v mapníku. 

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


- Značka 533 překonatelné potrubí je použita pro Stezku korunami stromů. 
- Platí zákaz vstupu do oblastí, znázorněných v mapě značkou 527 Sídliště (olivová). 

 
 

Ražení:  Elektronický systém SPORTident (SI) s výjimkou kategorií HF, DF, HDR. Každý závodník je povinen na startu 
vynulovat a zkontrolovat čip. Nezapomeňte neodkladně po doběhu vyčíst čip v centru závodu! 
V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček kleštěmi. Zapůjčené 
čipy SI je nutno po doběhu vrátit v cíli, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč.  
Kategorie HF, DF a HDR razí kleštěmi do startovního průkazu. Neměří se čas. 

 
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie. 
 
WC: Toi-toi na parkovišti. Lze využít i veřejné WC v ubytovně Lanovka a v zadní části pokladny skiareálu. 
 
Vyhlášení výsledků:  V centru závodů, před odpoledním závodem ve sprintu. 
 
Protesty: V písemné podobě s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
 
Jury:  Složení jury bude vyvěšeno v centru závodů.  
 
Různé: - Vítězové v každé kategorii se stávají přeborníky Jihočeského kraje v orientačním běhu na krátké trati  

- Vítězové v kategoriích D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 získávají právo startu na mistrovství České 
republiky v orientačním běhu na krátké trati konaného 10. a 11. 6. 2017 v Lipnici nad Sázavou.  
- Po závodě můžete s dětmi vyrazit na dětský den. 

 
Pořadatelé: Ředitel:    Zdeněk Blabla (R3) 
  Hlavní rozhodčí:   Jiří Vébr (R2) 
  Stavitel tratí:   Filip Hulec (R3) 
 
 

Závod probíhá podle Pravidel OB a soutěžního řádu jihočeského krajského svazu ČSOS.  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. 
 

Partneři závodu:  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

http://orienteeringhelper.com/cz/zna%C4%8Dky/um%C4%9Bl%C3%A9%20objekty/533%20p%C5%99ekonateln%C3%A9%20potrub%C3%AD.html
http://orienteeringhelper.com/cz/zna%C4%8Dky/um%C4%9Bl%C3%A9%20objekty/527%20s%C3%ADdli%C5%A1t%C4%9B.html
https://www.lipno.info/akce/1429-lipno-detem-aneb-tesime-se-na-velikonoce.html


 


