
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 

8. a 9. závod Manufaktura Český pohár 2018  
10. a 11. závod INOV-8 CUP - žebříček A 2018  
5. a 6. závod žebříčku B – Čechy západ 2018  

závod Rankingu 2018 – koeficient 1,06; veřejný závod 
 
 

Závody se konají se souhlasem Lesů ČR, LS Česká Lípa a s finanční podporou Krajského úřadu Libereckého kraje a 
Města Nový Bor. 

 
 
Pořadatel:  OK Jiskra Nový Bor, z.s. (BOR);  www stránky závodu: http://ok-bor.cz/cp2018/ 
 
Datum:       sobota 8.9.2018 – krátká trať 
                   neděle 9.9.2018 – klasická trať 
 
Funkcionáři:  ředitel závodu       Beránek Miroslav R2 

hlavní rozhodčí              Vácha Tomáš R1 
                              stavitel tratí   Krejčí Jaroslav R1 – krátká trať Karvánek Petr R1 – klasická trať 
 
Centrum:   RADVANEC u Nového Boru, louka severně od obce (50.7662122N, 14.5940883E) 

příjezd bude značen od vjezdu do obce Radvanec  

                   Možnost postavení klubových stanů, ale zákaz nocování v nich ze soboty na neděli.  
 
Parkování:   osobní auta na louce v centru, u vjezdu bude vybírán poplatek 50 Kč za auto na oba dny; autobusy 

vysadí závodníky na okraji obce Radvanec cca 1300m od centra a odjedou zaparkovat dle pokynů 
pořadatele (bez poplatku). POZOR! Vzhledem k velmi úzké příjezdové cestě bude příjezd do centra 
možný v sobotu jen do 12.30 a odjezd možný nejdříve ve 13.00 hod., v neděli pak příjezd jen do 
10.30 a odjezd nejdříve 11.00 hod. (do protisměru nebude žádné vozidlo vpuštěno). 

 

    

http://ok-bor.cz/cp2018/


Prezentace:  v sobotu 8.9.2018 od 10:00 do 11:00 v centru; v neděli 9.9.2018 od 08:00 do 08:30 v centru 
 
Ubytování:   ubytovací průkazy na objednané ubytování obdrží vedoucí klubů u prezentace 
 
Předpis:  závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím 

sekce OB pro rok 2018 
 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum               0m centrum – prezentace               0m 
                          výstup bus – centrum         1 300m centrum – cíl            0m 
  centrum – start sobota 1 200m centrum – start neděle 2 500m 
  centrum – ubytování  4 – 10km dle objednaného typu ubytování 
 
Startovní listiny:  klubové obdrží vedoucí klubu u prezentace, po kategoriích zveřejněny na stránkách závodu 

a na shromaždišti 
 

Startovní čísla:   závodníci kategorií Českého Poháru a Žebříčku A (HD16A-20A; HD21E) běží se startovními  
čísly, která si samoobslužně vyzvednou na startu a připnou viditelně na hruď 

 
Parametry tratí:   zveřejněny na stránkách závodu a v centru, směrné časy dle SŘ sekce OB ČSOS 
 
Popisy kontrol:   samoobslužně k odběru na shromaždišti 
 
Mapy:          sobota: HAVRANÍ SKÁLY 1:10 000, E=5 m; rozměr 24x23cm, autoři Jaroslav Lamač, Aleš Hejna 

neděle: ORTEL 1:15 000, E=5 m; rozměr 24x34cm pro kategorie DH16AB – DH35B a T6;  
ÚDOLÍ SAMOTY 1:10 000, E=5 m, rozměr 24x34cm pro ostatní kategorie; autoři Aleš Hejna, Jan 
Potštejnský, Roman Horký, Jan Picek  
Pro všechny kategorie po oba dny vodovzdorně upraveny, mapový klíč ISOM 2017; stav léto 2018;  
Zvláštní mapové symboly: 

  
 

Terén: kopcovitý, členitý, s množstvím pískovcových skal, kamenů a dalších detailů, porosty místy hůře 
průchodné, místy těžká podložka, středně hustá síť cest  

 
Systém ražení:  

SPORTIDENT; ražení bude v obou závodech KONTAKTNÍ; v posledním startovním koridoru bude 
umístěna SIAC OFF krabička. 
V případě selhání použijte kleště a R-políčka na mapě; poslední ražení na cílové čáře, závodník je 
povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip v cílovém prostoru; jeden čip nesmí být v závodě 
použit vícekrát. 

 
Trénink: cestou na start sobotního závodu je připraven tréninkový prostor. Tréninkové mapy budou  
  k odběru u výsledkové konstrukce na shromaždišti 
 
GPS: Po oba dny poběží vybraní závodníci kategorií D20A, D21E, H20A, H21E ve vestách s GPS 

jednotkami, které jim budou vydány na startu. Vybrané závodníky žádáme o dostavení se na start 
alespoň v desetiminutovém předstihu. Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn v centru 
závodů a na startu. S GPS jednotkou je zakázáno jakkoliv manipulovat, aby nedošlo k jejímu 
vypnutí. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli. 

 
Start:         sobota 00 = 12:00 (intervalový); vzdálenost 1200m; modrobílé fáborky 
  neděle 00 = 09:30 (intervalový); vzdálenost 2500m, 70m převýšení; modrobílé fáborky 

 
Zakázané prostory:   

lesy kolem centra jsou závodním prostorem a vstup je tedy zakázaný (kromě  
vyznačené cesty na start a tréninkového prostotu); další zakázané prostory  
jsou v mapách vyznačeny červeným šrafováním, viz ukázka   

 



Povinné úseky:  start – začátek orientace; sběrná kontrola – cíl; budou vyznačeny koridory, případně fábory 
 
Upozornění: Závodním prostorem sobotního závodu vede frekventovaná cyklostezka - dbejte zvýšené 

pozornosti. Některé tratě se kříží – dejte pozor na správné pořadí kontrol.  Některé kontroly mohou 
být blízko, takže se jejich kolečka protínají.  U některých kategorií je použita zakřivená, či 
přerušená spojnice.  

Některé kategorie v neděli přebíhají silnici III. Třídy, povoz bude regulován pořadateli, přesto 
dbejte zvýšené opatrnosti. Na přeběhu je umístěna kontrola, kterou závodníci razí v závodě 
dvakrát. Dbejte na následné správné pořadí kontrol – viz ukázka 

 
WC:        chemické WC na shromaždišti a u startů 
 
Mytí:                na shromaždišti mycí žlaby a plastová umyvadla 

 
Školka: v centru bude fungovat školka pro děti závodníků po nezbytnou dobu 
 
Časový limit: sobota 90 minut;  neděle 180 minut 
 
Cíl:      po oba dny přímo v centru, uzavření cíle v 16:20 v sobotu, v 15:40 v neděli 
 
Výdej map: mapy budou v cíli po oba dny odebírány a vydávány budou v sobotu od 15:00; v neděli od 12:40  
 
Výsledky: průběžné budou vyvěšovány na shromaždišti, průběžné výsledky a mezičasy budou dostupné přes 

wifi síť SSID: OK-BOR IP adresa: 172.16.0.1 nebo na internetu na adrese http://www.ok-
bor.cz/online; konečné výsledky na stránkách závodu a v ORIS  

 
Jury:                 Daniel Novák (DOK); Jan Procházka (PGP8407); Jarmila Němečková (VSP) 
 
Protesty:  písemně doložené vkladem 400,-Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 26.1; 

poštou dle Pravidel OB čl. 26.2 na adresu Tomáš Vácha, Zahradní 1381, 473 01 Nový Bor 
 
První pomoc:  závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta na shromaždišti u cíle 
 
Občerstvení: v cíli po oba dny minerální voda Ondrášovka; pitná voda u startu a na tratích nedělního závodu  

(vyznačeno na mapě); na shromaždišti restaurační prodej občerstvení  
 
Vyhlášení:  v sobotu od 15:45 a v neděli od 14:00 na shromaždišti, vyhlášeni budou závodníci na prvních 3 

místech kategorií HD12C;HD14B;HD16-20A;HD21E; v ostatních kategoriích pouze vítězové; 
kategorie P a T se nevyhlašují 

 
Upozornění:  prodejní a propagační činnost v centru je možná jen s předchozím souhlasem ředitele závodu 
 
 
 
 
 

http://www.ok-bor.cz/online
http://www.ok-bor.cz/online


Plánek shromaždiště: 

PRO OBA DNY 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného 
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, 
v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. 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 klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s 
fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.  
 
Přejeme Vám úspěšný start, hezké sportovní zážitky a těšíme se na setkání s Vámi v těchto krásných terénech opět  
v roce 2019 na 5-denní Bohemii 24.-28.7.2019.                                   
                                                                                                                          Pořadatelé z OK Jiskra Nový Bor 
Partneři závodu: 

 

 

 

   


