
 
 

POKYNY 
5. a 6. závod závod Manufaktura Českého poháru 2018 

7. a 8. závod INOV-8 CUP – žebříček A 2018 
4. a 5. závod žebříčku B – Morava 2018 

závod Rankingu 2018 – koef. 1,06 
závod World Ranking Event (10. 6. 2018) 

veřejný závod 

 
Poř. orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu  

Poř. subjekt: Magnus Orienteering z.s. (ASU) 

Datum: sobota 9. června 2018 – krátká trať 
 neděle 10. června 2018 – klasická trať 

Centrum: Hrabová – fotbalové hřiště (49.8439239N, 16.9535681E) 

Parkování: Na vyhrazených loukách v okolí centra závodů (viz. plánek). Prosíme, dbejte pokynů pořadatelů a neparkujte mimo 
vyhrazené plochy. Bude vybíráno parkovné 50 Kč za oba dny. Vzdálenost 300–500 m od centra. Kluby, které 
přijedou autobusem, vyloží závodníky na vyhrazeném místě (viz plánek) a odjedou zaparkovat do obce Leština. 
Prosíme kluby, které přijedou autobusem, aby upozornili pořadatele na email lenca.kreckova@gmail.com 

Prezentace: sobota 9. 6.  10:00 – 11:00 
 neděle 10.6.  8:00 – 8:30  

 
Start: sobota: 12:00 intervalový (vzdálenost 1700 m, 160 m převýšení)  
 neděle: 9:30 intervalový (vzdálenost 2500 m, 150 m převýšení) 
 Cesta na start je po oba dny označena modrobílými fáborky. Na startu bude k dispozici voda. 

 Závodníci v kategorii P a T mohou po oba dny startoval libovolně mezi startovním časem 05 a 90.  

Startovní čísla: Závodníci kategorií DH16A–DH20A a DH21E běží se startovními čísly, která budou k vyzvednutí na 
předstartu. Závodníci jsou povinni si upevnit startovní číslo viditelně na hruď. Nevyzvednutí startovního čísla 
může být důvodem k diskvalifikaci. 

GPS: Po oba dny běží vybraní závodníci kategorie DH18A – DH21E ve vestách s GPS jednotkami, které jim budou 
vydány na předstartu. Prosíme vybrané závodníky, aby dorazili na předstart včas. GPS jednotky budou 
vybírány v cíli. Nevyzvednutí GPS jednotky může být důvodem k diskvalifikaci.  

Předp. časy vítězů:  dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB  

Mapa:  sobota: Malá Polanka, 1:10 000, e=5 m, formát A4 
 neděle:  Zmrzlé skály, 1:15 000, e=5 m, formát A4 pro kat. DH16AB – DH35B 

   Kožené mosty, 1:10 000, e=5 m, formát A3 pro kat. D40B, H40B – H60B 
 Skok, 1:10 000, e=5 m, formát A4 pro kat. DH12C, DH14B, D40B – D75B, H65B – H80B, P, T 

Pro všechny kategorie bude vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, stav červen 2018. 
Mapa je vytvořena podle platného mapového klíče (ISOM 2017). Digitální tisk map zajišťuje 
ADA Copy Servis s.r.o.  

 

 



Zvláštní mapové značky:  zelené kolečko  výrazný strom 
    hnědý trojúhelník  plošinka 
    černý křížek  přístřešek, kříž 

Zakázané prostory: Veškeré lesní prostor a přilehlé louky v okolí centra závodů vyjma cesty na start. Viz. plánek centra.  
 Dále je zakázán vstup do oplocenek, popř. do oblastí, které jsou na mapě označeny mapovou značkou č. 709 

(nepřístupná oblast). Tato oblast není v terénu vyznačena. 

Povinné úseky:  Budou značené červenými fáborky nebo vytyčeným koridorem. 
 start – začátek orientace 
 sběrná kontrola – cíl 

Časový limit:  sobota 90 minut 
 neděle 150 minut 

Občerstvení v cíli:  Po doběhu bude k dispozici balená voda Ondrášovka. 

Občerstvení na trati: Během nedělního závodu budou v lese občerstvovací stanice, které budou zakresleny v mapě či v popisech. 
Na občerstvovacích stanicích bude k dispozici voda. 

Zdravotní služba:   Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc bude poskytována v centru závodů, případné 
následující zdravotní výdaje si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění. 

Terén:  Kopcovitý terén podhůří Hrubého Jeseníku a Hanušovické pahorkatiny, smíšený les, v části prostoru velké 
množství rýh, zářezů a erozních tvarů, ve vyšších partiích oblasti se skalkami a kameny. Porostově pestrý. 
Nadmořská výška 280-589 m.n.m. 

  V závodním prostoru probíhá velmi intenzivní těžba dřeva a na mnoha místech se nacházejí „hradby“ z klád 
okolo cest, případně křižovatek. Poslední aktualizace pasek proběhla 1. 6. 2018, je možné, že se od té doby 
v lese objevily nové paseky, pasečky či průseky. Případné změny v blízkosti kontrol či na postupu budou 
uvedeny v den závodu na shromaždišti a na startu. 

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent.  
 Během závodů nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob ražení.  
 V případě selhání SI jednotky je závodník povinen označit kleštěmi průchod kontrolou do R políček na mapě. Jeden 

čip nesmí být v jednom závodě použit víckrát. Každý závodník je povinen dostavit se k vyčítání čipů, včetně těch, 
kteří závod nedokončí. 

Popisy kontrol:  Samoobslužně v centru závodů. 

Převlékání:  V centru závodů bude prostor pro postavení oddílových stanů. Prosíme, šetřete místem! 

WC, mytí:  Mobilní toalety TOITOI v centru závodů. Mytí (lavory) bude k dispozici na koupališti. 

Školka:  V centru závodů bude k dispozici školka. Prosíme o odkládání dětí pouze na dobu nezbytně nutnou. S sebou 
dejte dětem dostatek pití. 

Občerstvení:  V centru závodů bude stánek s občerstvením. 
  Dále je možné využít bufetu na koupališti (vedle fotbalového hřiště) nebo hospodu v Hrabové. 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování v ZŠ Boženy Němcové v Zábřehu ze soboty na neděli. 
Cena za osobu je 70,- Kč. Vlastní spacák a karimatka. Tělocvična bude otevřena v sobotu od 17:00, v neděli 
se uzavírá v 9:00. Dodržujte pořádek a noční klid. 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webových stránkách 
závodů a v systému ORIS.  

Vyhlášení vítězů:  Vyhlášení vítězů proběhne předběžně v sobotu v 15:30, v neděli v 14:30 (bude upřesněno rozhlasem). Vyhlášeni 
budou první tři v kategoriích DH12C, DH14B-DH18B, DH16A-DH20A, DH21E, v ostatních kategoriích pouze 
vítězové.   



Výdej map: bude oznámen rozhlasem. 

Ochrana osobních údajů  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů (cp18.magnusorienteering.cz) a 
v informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/).  

Fotografování:   V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, 
vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být 
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) 
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
explicitně fotografovi. 

Informace: http://cp18.magnusorienteering.cz/ 
 
Funkcionáři: ředitel Lenka Křečková 

 hlavní rozhodčí David Aleš (R1) 
 stavitel tratí sobota Štěpán Hrobař (R1) 
 stavitel tratí neděle Tomáš Bubela (R2) 
 WRE advisor David Aleš 

Jury: Marek Cahel (LCE), Dominika Plochová (DKP), Jakub Zimmermann (KON) 

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitelky závodů. 
 Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 

Poděkování:  Pořadatelé děkují obci Hrabová, zejména panu starostovi. Dále panu Hrochovi za poskytnutí parkovacích ploch. 
V neposlední řadě podniku Lesy České republiky, s.p. a ostatní majitelům lesa za umožnění vstupu na jejich 
pozemky. 

 
Protesty:  Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč. Adresa, na kterou je možné zaslat protest proti výsledkům – Magnus 

Orienteering z.s., Tyršova 12, 787 01 Šumperk. 

WRE:  Nedělní závod je zařazen do světového rankingu (WRE). Pro závodníky v kategoriích DH21E platí v nedělním 
závodě pravidla IOF. Dovolujeme si upozornit na odlišné postupy při řešení protestů dle směrnic WRE. 
Pro kategorie DH21E lze v neděli nejdříve podat tzv. „complaint“ neboli stížnost, a až v další instanci samotný 
protest. Pro podání stížnosti je třeba využít formulář (dostupný na http://orienteering.org/wp-
content/uploads/2010/12/Complaint-Protest-form.doc) 

 
Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 

v roce 2018 a pravidel IOF. 
 

 
Lenka Křečková David Aleš 
ředitelka závodu hlavní rozhodčí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


