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Mistrovství a Veteraniáda České republiky v orientačním běhu ve sprintu 2019 

Čáslav 18. 5. 2019 
 

Vítáme Vás na Mistrovství a Veteraniádě ČR v orientačním běhu ve sprintu, které pro Vás připravil OK 

Lokomotiva Pardubice v centru města Čáslavi. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit.  

Na úvod jedna omluva: Díky neočekávané kolizi s dalšími dvěma akcemi, které probíhají ve městě, Vám 

bohužel nemůžeme nabídnout takový komfort, jaký jsme si představovali. Jde především o parkování, catering a 

také o zázemí centra (na zimním stadiónu, kde mělo toto zázemí být, je jiná akce). Náhradní řešení máte 

popsané v těchto pokynech. 

 

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice 
 

Centrum:  Čáslav, atletický stadión Vodranty (GPS: 49.9109267N, 15.3814522E) – prezentace, 

cíl, WC, mytí, prodej občerstvení, vyhlášení výsledků. 

  Centrum je na atletickém stadiónu (klubové stany je moţné postavit na fotbalovém 

hřišti uprostřed atletického oválu – šetřete při stavbě stanů místem, je nás moc a místa 

málo; kromě běţných stanových kolíků do země nezatloukejte ţádné větší objekty – 

stojany na klubové vlajky apod.). Moţno vyuţít i tribunu stadiónu, v případě 

nedostatku místa je moţno být i v lese nad tribunou či na vrhačské louce (cca 200 m od 

stadiónu). 
 

Prezentace:  V centru 11:00 – 12:00 hod. 
 

Parkování: Auta: Pořadatelé připravili parkování na třech místech (viz plánek): 

 P1 – parkoviště u Podměstského rybníka (na parkoviště nebude v době od 12:00 do 

16:30 hod. přístup – je v závodním prostoru); 

 P2 – parkoviště v průmyslovém areálu; 

 P3 – parkoviště na silnici do Močovic (silnice je v současné době v rekonstrukci, 

parkujte pouze na asfaltu, nevjíţdějte na rekonstruované krajnice); dávejte pozor při 

přecházení silnice do centra. 

 V případě naplnění těchto parkovišť parkujte ve městě mimo prostoru závodu při 

dodrţení dopravních předpisů. 

 Autobusy: Účastníci závodu vystoupí u zimního stadiónu, autobus odjede parkovat 

k autobusovému nádraţí. 
 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum     do 1800 m 

 Centrum – karanténa kategorií M ČR   1400 m (modrobílé fáborky) 

 Centrum – start ostatní kategorie   1500 m (modrobílé fáborky) 

Při cestě do karantény nebo na start je povinnost vyuţívat přechody – nepřebíhejte 

rušnou silnici! 
 

Mapa: Čáslav 1:4000 (E = 2 m), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Jan Fátor, stav 

jaro 2019, formát A3; mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Mapy se 

odevzdávají v cíli do 16:15 hod. 

 Zvláštní mapová značka: černý kříţek – jiný umělý objekt 
 

Terén: Historické centrum města Čáslav, přilehlé parky, vilová čtvrť, městský lesopark, 

sportovní areály. 

  Běţecký podklad: v ulicích města částečně povrch asfalt/beton, částečně povrch 

kamenitá dlaţba (70 %); v parcích a na sídlišti asfaltové a mlatové cestičky resp. 

trávník (20 %), v lesoparku čistý les většinou bez podrostu (10 %). 
 

Upozornění:         Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Kaţdý závodník 

závodí na vlastní nebezpečí.  
  

Omezení a doporučení obutí: Je zakázáno běţet v botech s hřeby; vzhledem k charakteru podloţky je 

doporučena atletická běţecká obuv. 
 

Závodní prostor:  Vyznačen v přiloţeném plánku. Závodní prostor je uzavřen pro účastníky závodu. 
 

Popisy kontrol:   V karanténě a na mapě (kategorie M ČR), v centru a na mapě (Veteraniáda, ostatní 

kategorie). 



 

Ražení:  Elektronické – SportIdent. Označovací jednotky systému budou nastaveny do reţimu 

bezdotykového raţení BEACON (umoţňující raţení do vzdálenosti 0,5 m). Cílová 

krabička bude zapnuta v BEACON módu. V případě selhání SI jednotky jsou na mapě 

políčka R.  
 

Startovní čísla: Startovní čísla mají pouze závodníci kategorií M ČR. Čísla jsou vydávána formou 

samoobsluhy v karanténě. Všichni závodníci běţí se startovními čísly viditelně 

umístěnými na hrudi; závodníci bez startovního čísla nebudou vpuštěni na start. 

Startovní čísla se odevzdají po doběhu v cíli. 
 

GPS:  Vybraní závodníci kategorií D21 a H21 poběţí s GPS jednotkou. Vesty budou 

k odebrání v karanténě (je moţné běţet s vlastní vestou). GPS jednotky budou 

vkládány do vest v karanténě 5 minut před startovním časem. GPS jednotky budou po 

doběhu vybírány v cíli.  

 GPS tracking bude zveřejněn od 16:00 hod na webových stránkách: 

 D21: https://www.tulospalvelu.fi/gps/20190518D21/ 

 H21: https://www.tulospalvelu.fi/gps/20190518H21/ 
 

Karanténa: Karanténa je pro kategorie MČR (DH16 – DH21):  

 - vstup do karantény bude umoţněn od 12:15 do 13:00; 

 - před vstupem do karantény bude probíhat elektronická kontrola čipů, do karantény 

bude umoţněn vstup pouze závodníkům se správným čipem; 

 - po elektronické kontrole čipů jiţ nebude závodníkům umoţněno do jejich startu 

opuštění karantény; 

 - v prostoru karantény platí zákaz pouţívání mobilních telefonů a jiných 

komunikačních prostředků – porušení tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci; 

 - k dispozici bude dostatečný prostor na rozcvičení, WC, kryté prostory a pitná voda; 

 - závodníci si v karanténě vyzvednou startovní čísla; 

 - závodníci si vyzvednou popisy kontrol; 

 - závodníci obdrţí GPS, popř. i vestu; 

 - bude zajištěn odvoz věcí do centra, odloţených na označeném místě; 

 - v karanténě závodníci obdrţí ukázkovou mapku rozcvičovacího prostoru 
 

Start: 00 = 13:00.  

Kategorie D21, H21, D16, D18, D20, H16, H18, H20: Startovní koridor začíná na 

konci karantény. Startovní koridory jsou 4, celková délka koridorů je 200 m. V 1. 

koridoru závodník provede závodník vymazání dat v čipu, Ve 3. koridoru musí provést 

kontrolu vymazání dat v čipu a to nejdříve dvě minuty před svým startem. Po startu si 

závodník odebere mapu. 

Ostatní kategorie: Do prostoru předstartu (posledních 100 m před startem) budou 

závodníci vpuštěni nejdříve ve 14:40 hod. Startovní koridory jsou 4, celková délka 

koridorů je 200 m. V 1. koridoru závodník provede závodník vymazání dat v čipu, Ve 

3. koridoru musí provést kontrolu vymazání dat v čipu a to nejdříve dvě minuty před 

svým startem. Po startu si závodník odebere mapu. 
 

Zakázané prostory při závodě: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě 

zakresleny mapovými značkami:  

 201 Neschůdný sráz  

 304.1 Nepřekonatelné vodní těleso 

                                  421 Nepřekonatelná vegetace  

 521.1 Nepřekonatelná zeď  

 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada  

 526.1 Budova 

 707 Nepřekonatelná hranice – v terénu bude 

vyznačeno páskou a hlídáno pořadateli 

 Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 

Oblast se zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast, 714 Dočasná 

konstrukce nebo uzavřená oblast – zakázaná cesta. Neuposlechnutí těchto 

zákazů bude trestáno diskvalifikací! 

 

 



Povinné úseky:  Start – začátek orientace 

 Poslední kontrola – cíl 

 Povinné úseky jsou vyznačeny koridory. 

Tratě: 

 kat. délka přev   kont. 

D16 2,0 16 17 

D18 2,1 20 19 

D20 2,2 24 16 

D21 2,3 24 18 

D21A 2,3 20 16 

D21B 2,0 16 15 

D35 2,2 24 19 

D40 2,1 24 18 

D45 2,0 20 16 

D50 1,9 12 17 

D55 1,8 12 16 

D60 1,8 8 15 

D65 1,5 8 12 

D70 1,5 8 12 

D75 1,5 8 12 

H16 2,2 20 19 

H18 2,5 26 20 

H20 2,6 26 19 

H21 2,8 26 19 

H21A 2,7 26 19 

H21B 2,5 26 19 

H35 2,4 20 20 

H40 2,3 20 16 

H45 2,2 24 15 

H50 2,0 18 16 

H55 1,9 18 16 

H60 1,8 10 15 

H65 1,8 10 15 

H70 1,7 8 15 

H75 1,7 6 14 

H80 1,7 6 14
 

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oraţením cílové jednotky a vyčtením svého čipu.  
 

Mezičasy: Radiový přenos mezičasů z kontrol na shromaţdiště zajišťuje firma RACOM.  
 

Předpokládané časy vítězů: Podle Soutěţního řádu soutěţí sekce OB. 
 

Časový limit: 30 minut 
 

Občerstvení: V cíli.  
 

WC: V centru a v karanténě.  
 

Mytí: Nouzové v areálu centra. 
 

Zdravotní služba:   V cíli zajišťuje lékař. 
 

Školka:   V centru. Ţádáme rodiče, aby děti umisťovali do školky jen na nezbytně nutnou dobu. 
 

Výsledky:  Průběţné výsledky budou zveřejňovány v centru. On-line výsledky je moţno sledovat 

na webu https://liveresultat.orientering.se/. 

  Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/mcr19 a v IS ORIS. 
 

Vyhlášení výsledků:  Květinové vyhlášení kategorie D21 a H21: ihned po doběhu posledního závodníka. 

  Medailové vyhlášení: V 16:45 hod. v centru. Vyhlášeni budou závodníci na 1. – 6. 

místě v kategoriích M ČR a závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích Veteraniády ČR.  

  Pro závodníky v kategoriích D21 a H21 na 1. – 3. místě jsou připraveny peněţní ceny 

ve výši 4000 – 2000 – 1000 Kč. 

  Ţádáme závodníky, aby k vyhlášení vítězů nastoupili v klubovém dresu nebo overalu, 

nikoliv v civilním oblečení. 
 

Stravování a občerstvení: Restaurace v Čáslavi mimo závodní prostor (viz plánek), prodej občerstvení v centru. 
 

Protesty:  S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu 
 

Jury:  Dominika Plochová, Jan Panchártek, Zdenka Kozáková 
 

Funkcionáři:  ředitel závodu   Dušan Stránský 

  hlavní rozhodčí   Adam Zitka 

  stavba tratí   Petr Fencl, Zbyněk Štěrba 

 

Poděkování partnerům a sponzorům závodu: 

Partneři pořadatele: město Čáslav, ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, AITCOM, PROXIM 
 

Partneři Českého svazu orientačních sportů: Lesy ČR s.p., T-MAPY; TOI-TOI; H.S.H. sport; Ţaket; 

Suninvent, Sporticus, ČSOB Pojišťovna, Trimtex 
 

Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům, zejména Městskému úřadu v Čáslavi, za pomoc při 

organizování tohoto závodu. 

http://lpu.cz/mcr19


Prostor závodu, parkování 
 

 

 

Centrum závodu 


