
 
Pokyny závodů 

Mistroství oblasti Vysočina na krátké trati, závod Ligy Vysočiny 2017,  
Závod Rankingu 2017 s koeficientem 1,02 

Veřejný závod v orientačním běhu 
 

Datum konání: sobota 22.04.2017 
Pořádající subjekt: Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH) 
Místo (centrum): autokemp Chaty Zvůle, http://www.chatyzvule.cz/, GPS: 49°05'43.5"N 15°13'57.1"E 
Parkování: parkování automobilů přímo v prostorách kempu. 
 Parkování autobusů tamtéž. 

Dodržujte prosím pokyny pořadatelů. Šetřete parkovacím místem. 
Budeme vybírat parkovné ve výši 30,-Kč za automobil obsazený  méně než třemi lidmi. 
Domluvte se na společné dopravě. Děkujeme. 

Prezentace:  dopoledne v centru dopoledníhho závodu v Telči (od 8:30 do 9:15) 
odpoledne v centru závodů  od 13:30 do 14:15 

Systém ražení: Sportident – možnost zapůjčení SI-čipu za 30 Kč/závod (ztráta čipu 800,-Kč)  
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček. 
Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem 
závodníka a oddílem. 

Popisy kontrol: samoobslužný odběr v centru závodů, budou popisy kontrol budou i na  mapách  
Vzdálenosti: parkoviště aut – centrum:  100m 
 parkoviště autobus – centrum:  100m 

centrum – start:  200m - modrobílé fáborky 
cíl – centrum:  100 m 

Zakázaný  prostor: veškerý les  v okolí centra závodu a cesty na start 

Mapa: Zvůle, 1:10 000, e 5m, formát A4 pro všechny kategorie. 

Autoři:  Mareček, Přikryl, Baldrián, revize 06/ 2016, mapový klíč: ISOM 2000, laserový 

tisk Nord Service Opava, mapy  nejsou vodovzdorně upraveny, na startu budou 

k dispozici mapníky. 

Zvláštní mapové  zelený křížek – vývrat 

značky:  zelené kolečko – význačný strom 

  hnědý křížek – plošinka 

  černý křížek – jiný objekt 

Terén: typický les oblasti České Kanady, porostově pestrý, se střední až vyšší hustotou 

komunikací, členitý terén místy s množstvím kamenů a skalek 

Nebezpečné úseky: Během závodu některé kategorie překonávají silnice III.třídy  a cyklostezky. Provoz 

není nijak omezen.  Dbejte velmi vysoké opatrnosti! 

Povinné úseky     start – mapový start (začátek orientace) 

 sběrná kontrola – cíl  budou značeny červenými fáborky 

Parametry tratí: k dispozici na webových stránkách závodu: http://sosjh.cz/poradame/mistrovstvi-

oblasti-na-kratke-trati/  a webových stránkách: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3786 

Start 00: 00 = 15:00 hod. 

 Pro všechny kategorie intervalový start, kategorie HDR a P mají volný start                      

od času  00  do 60, startují  po oražení startovací kontroly. 

http://www.chatyzvule.cz/
http://sosjh.cz/poradame/mistrovstvi-oblasti-na-kratke-trati/
http://sosjh.cz/poradame/mistrovstvi-oblasti-na-kratke-trati/


 
 

Fáborková trať: Kategorie D10N, H10N a HDR – je vyznačena oranžovými fáborky, zkracování mezi 
kontrolami je povoleno. Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR ! 

Časový limit:  70 minut  

Cíl:  Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme o zachování fair play. 

Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Po doběhu do cíle je závodník 

povinen nechat si vyčíst čip v prostoru prezentace i při nedokončení závodu. 

Cíl a vyčítací jednotka bude uzavřena 30 minut po uplynutí časového limitu posledního 

startujícího závodníka. 

Průběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou 

umístěny na webu závodu a v systému ORIS. 

Vyhlášení vítězů: Předpokládáme v 18:00. Budou vyhlášeni první tři závodníci ve všech kategoriích.             
V kategoriích H,D10N až  H,D21C obdrží první tři závodníci registrovaní v klubech oblasti 
Vysočina medaili Mistrovství oblasti Vysočina na krátké trati. Vyhlášení závodníci si 
medaili mohou převzít pouze osobně na stupních vítězů. V kategorii HDR budou 
odměněni všichni závodníci. 

Občerstvení: V cíli pro všechny závodníky po doběhu (voda, čaj).  V centru závodu bude připraveno 

občerstvení, které zajišťuje provozovatel kempu (nápoje, polévka, teplé jídlo). 

Občerstvení pro vás bude připraveno již po skončení dopoledního sprintu v Telči. 

WC: v centru závodu. Cestou na start již nebude. 

Mytí:  v centru závodu 

Převlékání: v centru závodu.  Upozorňujeme na přísný zákaz vstupu v obuvi s hřeby do budovy 

jídelny! 

První pomoc:  v cíli  MUDr. David Kinšt 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Petr Kubičko 

 stavitel tratí:  Jan Beneš R2 

hlavní rozhodčí: Jaroslav Hojný R2 

Informace: na webu: http://sosjh.cz/poradame/mistrovstvi-oblasti-na-kratke-trati/ 

Protesty:  písemně doložené, osobně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu  

Jury: Aleš Petráček (SJI), Eva Voborníková (CTB), Daniela  Nechanická (OSN) 

Upozornění: Závodí se podle platných pravidel orientačního běhu a příslušných soutěžních řádů. 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Organizátor nenese zodpovědnost za případné 

škody způsobené účastníky závodů.  Je nutné dodržovat lesní zákon a zásady ochrany 

přírody! Zejména se nesmí  překonávat oplocenky a vstupovat do zakázaných prostorů a 

na soukromé pozemky vyznačené v mapě! 

 Účastníci závodů souhlasí s případným zveřejněním fotografií  ze závodů. 

 

Závody se konají za podpory Lesů České republiky, s.p. (https://lesycr.cz/) 
 

Správný směr v lese a  spokojenost s Vašimi  výkony za pořadatele přejí 

 

Jaroslav Hojný        Petr Kubičko 

 hlavní rozhodčí     ředitel závodu 

https://lesycr.cz/

