
Mistrovství a Veteraniáda  

České republiky ve sprintu 2018 

 

19. května 2018 

 POKYNY 

 
 

               
 

 

Pořádající orgán: 

Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu 

 

Pořádající subjekt: 

SC vebr-sport, z.s. (VTA) 

ve spolupráci s městem Tábor 

 

Datum: 

Sobota 19. května 2018 

 

Centrum: 

Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 

GPS: 49°24'49.282"N, 14°39'50.217"E 

V areálu není možnost postavení oddílových stanů. 

Při cestě do cílové arény nebo na start je povinnost využívat přechody – nepřebíhejte rušnou 

silnici! 

Do cílové arény a prostoru mezi cílem a sběrkou (na chodnících) je volný přístup pro všechny 



diváky a před svým startem i závodníky veřejného závodu, Veteraniády a DH21A/B. K dispozici 

bude velkoplošná obrazovka na sledování dění na trati. 

 

 

 
 



Zařazení do soutěží: 

2. závod Manufaktura Českého poháru 2018 

4. závod INOV-8 CUP – žebříčku A 2018 

11. závod Českého poháru veteránů 2018 

závod systému Rankingu s koeficientem 1,10 (DH20, DH21), 1,04 (DH21A/B) a 1,00 (DH21C) 

 

Program: 

pátek  19:00-21:30  prezentace (v centru závodu)  

sobota  7:30-10:00  prezentace (v centru závodu) 

  9:45  otevření karantény pro MČR 

  10:30   uzavření karantény pro MČR (pozor změna oproti rozpisu!) 

  10:30-13:15 start závodníků MČR  

  12:15  flower ceremony (D21, H21) 

  14:15-15:48 start závodníků Veteraniády, veřejného závodu a DH21A/B 

  16:15  vyhlášení výsledků MČR a Veteraniády ČR 

  

 

Parkoviště: 

Na více místech, není zajišťováno pořadateli. Rezervovaná místa jsou pouze pro autobusy (viz 

mapka). Zakázáno parkování v embargovaném prostoru. 

 

 
 

Vzdálenosti:  

parkování – centrum   do 1500 m neznačeno 

centrum – karanténa   700 m   značeno modrobílými fáborky 

centrum – start   800 m   značeno modrobílými fáborky 

centrum – cíl    0 m 



Prezentace: 

pátek  19:00-21:30  v centru závodu  

sobota  7:30-10:00  v centru závodu 

Na prezentaci: 

• obdržíte doklad o zaplacení, oddílovou startovku a informace k ubytování (každá osoba, 

která má zaplacené ubytování, dostane lísteček). 

• bude možné dohlásit pouze do kategorie P (změna oproti rozpisu) 

• nebude možné změnit kategorie ani startovní čas, pouze číslo svého čipu 

• oddíly, které mají vše uhrazeno, mohou vyzvedávat obálky u zvláštního stolečku 

 

 

Občerstvení:   

• voda v karanténě a po doběhu v cíli 

• v místě shromaždiště bude v provozu bufet s drobným občerstvením v době od 8-16.00 

hod.  

• další občerstvení není zajištěno – v okolí je řada restaurací a obchodů. 

 

 

Terén:  

Historická městská zástavba s kamennou dlažbou a úzkými uličkami včetně lesní části 

Holečkových sadů. 

 

Omezení obutí:  

Je přísně zakázáno běžet v botách s hřeby, vzhledem k charakteru podložky doporučujeme 

lehkou atletickou obuv. 

 

Mapa: 

Tábor 2018 - měřítko 1 : 4 000, ekv. 2 m, stav 15.5.2018, vytvořená podle ISSOM 2007, 

vodovzdorně upravena, autor Radek Novotný, formát A4, ofsetový tisk Žaket Praha 

Mapy se v cíli odevzdávají, výdej bude v 15:50. 

 

Zvláštní mapové symboly: 

 
 

Ubytování: 

Ubytování zajištěno v tělocvičnách Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor a ZŠ Zborovská Tábor, 

k dispozici budou sprchy. Při vstupu do tělocvičen se zouvejte. Počty ubytovaných v obou 

objektech budou u vstupu kontrolovány zástupcem pořadatele. Důrazně prosíme ubytované o 

udržování pořádku a dodržování nočního klidu. 

 

Pokyny na Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor 



- Ubytování je možné od pátku od 19,00 hodin do neděle 10,00 hodin 

- Kontaktní osoba: Hana Chotovinská (723 471 754) 

 

Pokyny na ZŠ Zborovská Tábor 

- Ubytování je možné od soboty od 17,00 hodin. 

- Tělocvičny budou zavřeny od 23,00 hodin, ráno se odemyká v 7,00 hodin. 

- V neděli je tělocvičny nutné vyklidit do 10,00 hodin. 

- Kontaktní osoba: Hana Chotovinská (723 471 754), Zdeněk Mlčkovský (604 142 469) 

 

Ubytovací lístečky, které dostanete při prezenci, mějte u sebe. 

 

Systém ražení: 

Elektronický systém Sportident – jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 

Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 

BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude zapnuta v BEACON 

módu. 

 

Popisy kontrol:  

- pro kategorie MČR budou na startu v 2. koridoru a na mapě 

- pro Veteraniádu, veřejný závod a DH21A/B samoobslužný výdej v centru (od 10:30) a na mapě 

 

Startovní čísla:  

Všichni závodníci kategorií DH16-DH21 běží se startovními čísly, viditelně umístěnými na hrudi, 

která si samoobslužně vyzvednou v karanténě  

 

GPS:  

Všichni závodníci kategorií D21 a H21 (televizní závod) poběží s GPS jednotkou. Vesty budou k 

odebrání v budově karantény. Je možné běžet s vlastní vestou. GPS jednotky budou vkládány do 

vest ve startovním koridoru v rámci startovní procedury. GPS jednotky budou po doběhu 

vybírány v cíli. GPS tracking bude možné sledovat od 10.30 na webových stránkách:  

D21: https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180519D21/ 

H21: https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180519H21/ 

 

Karanténa:  

- pro kategorie MČR (DH16 - DH21) 

- vstup do karantény bude umožněn od 9:45 do 10:30 (pozor, změna oproti rozpisu!) 

- závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI, poté již 

nebude umožněn návrat do centra závodu 

- v prostoru karantény platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných komunikačních 

prostředků – porušení tohoto zákazu může vést k diskvalifikaci 

- k dispozici bude WC, kryté prostory a pitná voda  

- závodníci si v karanténě vyzvednou startovní čísla 

- závodníci obdrží vestu od GPS 

- bude zajištěn odvoz věcí do centra, odložených na označeném místě 

- v karanténě závodníci obdrží ukázkovou mapku rozcvičovacího prostoru, která m.j.: 

• definuje hranice rozcvičovacího prostoru 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180519D21/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180519H21/


• demonstruje způsob účelového použití olivově zelené (symbol 527.001) a na několika 

místech i způsob jeho vyznačení páskou v terénu 

• zahrnuje i ukázku účelové uzavírky komunikace a její vyznačení v terénu 

 

 

Start: 

- 00 = 10:30 hod., intervalový, vzdálenost 800 m od centra závodů 

- závodníci MČR mají vstup do 1. koridoru z karantény označen cedulí a modrobílými fáborky – 

vzdálenost do 100 m 

- pro závodníky Veteraniády, veřejného závodu a DH21A/B k dispozici WC, pitná voda a warm 

up mapa 

- start se skládá ze tří koridorů – pozor, jsou dlouhé 

- kategorie P startují v libovolném čase od 14:15 do 15:15 

 

Tratě:  

 
• V závodě jsou použity účelové uzavírky některých komunikací. Tyto zákazy průběhu jsou 

v mapě vyznačeny purpurovým rastrem (symbol 714.000, viz. obr.) a v terénu nebudou 
vyznačeny žádnými pevnými ploty. Pro zamezení mylného proběhnutí vinou navigační 
chyby však bude v terénu každá taková uzavírka zvýrazněná viditelnou přítomností 
pořadatele v reflexní vestě (zeleno-žlutá) a plastovou páskou (červeno-bílá), která bude 
viditelně položena na zemi. Pořadatelé nebudou na závodníky mluvit. Je primární 
zodpovědností každého závodníka neprobíhat takovým místem. Proběhnutí takovým 
místem = diskvalifikace. Mylné vběhnutí a okamžité vyběhnutí zpět trestáno nebude.  

 

 
 

• Pro zjednodušení jsou i všechny další zakázané prostory (typicky sezónní předzahrádky 

restaurací, prostory staveb atp.) vyznačené také symbolem 714.000. 

 

• Na tratích je dále použitý jeden umělý plot o délce cca 30 m vytvořený z plastové pásky, v 

mapě vyznačený běžnou značkou pro nepřekonatelný plot 524.000.  

 

• V souladu s normou ISSOM platí také přísný zákaz vstupu do olivových "privátů", 

označených symbolem 527.001. Takovým symbolem mohou být označené i plochy, které 

se zdánlivě jeví jako přístupné a průběžné. Tuto účelovou definici privátů demonstruje 

ukázková mapka. Je primární zodpovědností závodníka, aby do takových oblastí nevběhl. 

Místa s největším rizikem mylného vběhnutí budou v terénu vyznačena páskou 

(červeno-bílá).  



 

• Ve městě není zcela vyloučena doprava, pouze omezena a koordinována pořadateli  

 

• Kategorie H21 (televizní závod): 

o probíhá 2x stejnou kontrolou 

o má výměnu mapy (na poslední kontrole první části otočte mapu a plynule 

pokračujte druhou částí; start druhé části je přímo na poslední kontrole první 

části; na startu bude mapa ležet na stolku první částí nahoru) 

 

• Pozor při vbíhání za nároží! Zejména pro všechny kategorie mimo televizní závod je 

velmi pravděpodobné, že se závodníci v některých místech budou potkávat v protisměru.  

 

• Kontroly jsou umístěné relativně blízko sebe, ale v souladu s pravidly, kontrolujte kódy 

 

 

Časový limit:  

45 minut 

 

Cíl:  

- v centru závodů – mapy se odevzdávají a budou vydávány od 15:50  

- uzávěrka cíle 16:35 

- bude zde první pomoc 

 

Výsledky:  

- průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu 

- online výsledky během závodu 

(http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13784&lang=cz) 

- celkové výsledky budou zveřejněny na http://mcr2018.vebr-sport.cz/ a v ORISu 

 

Vyhlášení výsledků: 

- 12:15 flower ceremony pro tři nejlepší závodníky D21 a H21 

- 16:15 vyhlášení prvních šesti závodníků kat. D21 a H21, prvních tří závodníků v kategoriích 

DH16-DH20 a Veteraniády 

 

Jury: 

Daniel Wolf (TUR), Jan Fiala (BBM), Radan Kamenický (OSN) 

 

Protesty: 

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním 

výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu hlavního rozhodčího: Jan Picek, Lučany nad 

Nisou 532, Lučany n/N. 

 

Informace:  

web: http://mcr2018.vebr-sport.cz 

Jiří Vébr: jiveob@centrum.cz, tel. 721 720 643 

Jan Picek: jan.picek@mymaps.cz, tel. 608 324 456 

 

http://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=13784&lang=cz
http://mcr2018.vebr-sport.cz/
http://mcr2018.vebr-sport.cz/


Předpis: 

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOS v OB a Prováděcích pokynů k 

soutěžím ČSOS v roce 2018.  

 

Upozornění: 

• Kategorie D21 a H21 běží v přímém přenosu ČT sport – v ulicích mohou být kabely, 

kamery a další materiál (i po skončení přenosu) 

• Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno 

pouze se souhlasem ředitele závodu (jiveob@centrum.cz) 

 

 

Hlavní funkcionáři: 

ředitel závodu    Jiří Vébr (R2) 

hlavní rozhodčí  Jan Picek (R1) 

stavitel tratí   Radek Novotný (R3) 

 

Závody probíhají za podpory Jihočeského kraje a města Tábor 

         

Parametry tratí: 

      

kategorie délka převýšení kontroly 

D10C 1,4 24 16 

D12C 1,7 36 17 

D14C 1,8 38 18 

D16 1,7 38 14 

D16C 1,8 38 16 

D18 1,7 42 15 

D18C 1,8 38 16 

D20 1,8 48 16 

D20C 1,8 34 17 

D21 2,1 72 21 

D21A 2,0 48 19 

D21B 1,8 38 16 

D21C 1,8 38 16 

D35 1,9 44 18 

D40 1,9 44 18 

D45 1,8 26 17 

D50 1,8 34 17 

D55 1,8 34 17 

D60 1,8 38 16 

D65 1,6 34 17 

D70 1,6 34 17 

D75 1,6 34 17 

P 1,9 24 17 

kategorie délka převýšení kontroly 

H10C 1,4 24 16 

H12C 1,8 38 18 

H14C 1,9 28 19 

H16 1,8 40 16 

H16C 1,8 26 17 

H18 2,0 68 21 

H18C 1,8 34 17 

H20 2,2 70 21 

H20C 2,0 48 19 

H21 2,6 84 25 

H21A 2,3 64 21 

H21B 2,2 58 17 

H21C 1,8 26 17 

H35 2,4 68 18 

H40 2,2 64 20 

H45 2,2 64 20 

H50 2,1 54 17 

H55 2,1 54 17 

H60 2,0 34 22 

H65 1,9 44 18 

H70 1,8 38 16 

H75 1,6 34 17 

H80 1,6 34 17 



 
 


