
POKYNY 

10. závod Ligy Vysočiny – Mistrovství oblasti na klasické trati 

 

Pořadatel: Sportovní klub Chotěboř, z.s. – oddíl orientačního běhu, CTB 

Datum:  sobota 16. června 2018 

Místo konání: Areál firmy Alka holding, spol. s r. o.  (49.7076492N, 15.7013053E) 

Typ závodu: Mistrovství oblasti na klasické trati, 10. závod Ligy Vysočiny 2018, ranking 
s koeficientem 1,02, veřejný závod 

Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a 
intervalovým startem. 

Prezentace: v centru závodu 8:00 - 9:30 hod. 

Parkování: Parkování aut i autobusů v areálu firmy dle pokynů pořadatelů, nebude vybíráno 
parkovné. 

Shromaždiště: Shromaždiště se nachází v areálu firmy. Prosím respektujte zakázaný prostor 
ohraničený červeno-bílou páskou, abychom zachovali dobré vztahy s majiteli.  
Převlékání v autech, nelze postavit oddílové stany (zpevněná plocha). K dispozici budou 
tři mobilní toalety TOITOI, na startu, ani v cíli WC není. K mytí budou připraveny lavory.  

V prostoru celého centra, startu a cíle dbejte prosím o pořádek a svoji bezpečnost. 

Na shromaždišti bude stánek s obvyklým občerstvením.  

Terén: Vysočinský terén s poměrně hustou sítí komunikací, delší tratě překonávají řeku 
Doubravu. Les je porostově pestrý.  

Start: 10:00, individuální start. Závodníci kategorie HDR a P se mohou dostavit ke startu 
kdykoliv do času 90. Ostatní kategorie dle startovní listiny. Hlavní rozhodčí umožňuje 
závodníkům v kategoriích D21C, H21C, D35 a H35 absolvovat závod s dětmi v kategorii 
HDR i před startem svého závodu, protože tyto tratě se prakticky nekryjí s tratí HDR. 

Vzdálenosti: Centrum – start 500m (modro-bílé fáborky) 

Cíl – centrum 550m, start a cíl jsou u sebe 

POZOR! Při cestě na start a z cíle se překonává frekventovaná silnice a železniční 
přejezd zabezpečený pouze signalizací!  

Fáborková trať: Tratě kategorií D10N, H10N a HDR jsou značeny oranžovými fáborky. Doprovod je 
možný pouze v kategorii HDR.  

Mapa: ALKA 10  1:10 000, E=5m, stav květen 2018, rozměr A4, mapový klíč ISOM 2000. Mapa 
bude vytištěna na voděodolný papír Pretex. 

Zvláštní mapové symboly: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý 
křížek – jiný objekt. 

Čas vítěze: Předpokládané časy vítězů vycházejí ze směrných časů Soutěžního řádu oblasti 
Vysočina. 

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SPORTident; jeden SI čip nesmí být v 
závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání 
čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit 
průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s 
náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude 
brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po doběhu a to i v případě, 
že závod nedokončí.  



Krabičky SI v závodě budou nastaveny na kontaktní způsob ražení. Na startu bude 
krabička s možností vypnout bezkontaktní čip (SIAC OFF). 

Popisy kontrol: Popisy budou k dispozici k samoobslužnému odběru na shromaždišti, verze IOF 2018. 

Povinné úseky, 
zakázané prostory a 
občerstvení na trati: 

Závod probíhá v CHKO Železné hory. Řeku Doubravu lze překonat pouze na dvou 
místech, která budou vyznačená v mapě. V obou místech vede turistická značka. 
Přechod pod Sokolohrady je povinným úsekem, vyznačeným v mapě, který je v terénu 
značený červenými fáborky a je nutné dodržet ho v celé délce. Druhý přechod není 
v terénu značen, na mapě je použita značka průchodu.  

Některé kategorie mají v postupu železniční trať, tu je možné překonat pouze v místě 
podchodů. 

Zakázaný prostor je v mapě značen růžovým šrafováním. 

Občerstvení na trati se nachází na obou přebězích řeky (značeno na mapě) a na 
kontrolách č. 119 a č. 125 (v popisech). 

Odevzdávání map: Mapy se odevzdávají v cíli, budou k dispozici k odebrání po startu posledního závodníka. 

Výsledky: Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány v centru. Konečné 
výsledky budou k dispozici v ORISu. 

Časový limit: 160 minut 

Čas uzavření cíle: 14:00 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení začne cca v 13:30. Nejprve budou předány ceny v „nemistrovských“ 
kategoriích: HDR, HD10N 

Dále budou v kategoriích D10, D12, D14, D16, D18, D20 (ročníky 1998,1999), D21C, H10, 
H12, H14, H16, H18, H20 (ročníky 1998,1999) a H21C vyhlášeny výsledky mistrovství - 
první tři závodníci registrovaní v klubech Oblasti Vysočina obdrží medaili Mistrovství 
Oblasti Vysočina na klasické trati. Vyhlášení závodníci si medaili mohou převzít pouze 
osobně na stupních vítězů. Dále budou vyhlášeni vítězové veteránských kategorií. 
Nevyhlašují se závodníci registrovaní v klubech jiných soutěžních oblastí nebo 
neregistrovaní závodníci (bez platné registrace). 

První pomoc: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První pomoc je poskytována pouze po doběhu v 
centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého 
zdravotního pojištění. 

Protesty: Protesty se vkladem 200,-Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti 
oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu ob@skchotebor.cz. 

Prodej a propagační 
činnost: 

V centru závodů prodej a propagační činnost (kromě propagace konání OB akcí) pouze 
se souhlasem ředitele závodu. 

Jury: Bude zveřejněno nejpozději v den závodu na shromaždišti. 

Funkcionáři: Ředitel: Karel Šťastný 

Hlavní rozhodčí: Alena Voborníková, R3 

Stavitel tratí: Martin Gregor, R3 

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu OB Vysočina a Prováděcích pokynů 
k soutěžím OB Vysočina v roce 2018. 

Ostatní: 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v  platném formátu 
ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém 
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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. 

Upozorňujeme závodníky, že 16. června probíhají v Chotěboři na Náměstí T.G.M. Dny města s bohatým 
kulturním programem. 

  

 

Závody se konají za podpory Lesů České republiky, s. p. (https://lesycr.cz/). Děkujeme za finanční 
podporu Městu Chotěboř a společnosti GCE, s.r.o., dále děkujeme  firmě Alka Holding  spol. s r.o. za 
poskytnutí zázemí, za podporu děkujeme firmě GS Milk, spol. s r.o. a za ceny Pivovaru Chotěboř. 
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