
Pokyny 
 Třemošná 2019 

 
datum a centrum  
5. až 7.7.2019, Třemošná - louka u sjezdu ze silnice I/27, GPS 49.840097N, 13.393417E 

místo a čas prezentace 

V centru pátek 12:00 - 13:00, sobota 8:00 - 9:00, neděle 8:00 - 8:30. 

Prezentace se provádí najednou za celý oddíl! 

Dohlášky na místě možné jen do počtu vakantů za dvojnásobné startovné. Pro kategorie Z možné v                
libovolném počtu za základní startovné. Pro vložený závod SMIK možné také v libovolném počtu za               
60 Kč. 

předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích 
Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB 

vzdálenosti: 
parkoviště – centrum do 200 m  
centrum – prezentace 0 m  
centrum – start E1 - 1 000 m E2 - 400 m E3 - 400 m SMIK - 1 500 m 
centrum – cíl E1 - 1 000 m E2 - 0 m E3 - 0 m SMIK - 0 m 

popis terénu, možných nebezpečí 
Zvlněný, většinou velmi dobře průběžný les s velkým množstvím terénních útvarů, vzniklých ať už              
těžbou (lomečky, jámy, kupky) či erozní činností (rýhy, rokle). Místy hustníkové pasáže či podmáčený              
terén. Střední hustota komunikací. 
V lese je velké množství průseků. V mapě jsou kvůli přehlednosti zakresleny jen ty výrazné. 
V lese se vyskytují špatně viditelné zbytky pletiva z oplocenek v různé výšce od země do cca 1 metru.                   
Nebezpečí úrazu při zakopnutí.  
V okolí shromaždiště a v lese kolem vodních toků rostou bolševníky. Informace o rizicích při kontaktu                
s touto rostlinou není problém vygooglit.  
V neděli závodníci kategorií H18-H35 přebíhají při závodě nepříliš frekventovanou silnici. Přeběh            
nebude hlídán, před překonáváním komunikace se rozhlédněte. 

mapy 
Mapy jsou vytvořeny podle platného mapového klíče ISOM 2017, stav květen 2018. Mapovali Aleš 
Hejna, Jan Potštejnský, Jiří Vištejn. 
Mapy jsou vytištěny na voděodolný materiál Pretex, tisk laser (Žaket). 
 
E1, E2, vložený závod SMIK 
Měřítko 1 : 10 000, e = 5 m, formát A4.  
 
E3 
pro kategorie DH18-DH35, H16, H45 měřítko 1 : 15 000, pro ostatní 1 : 10 000, e = 5 m, formát A4 
 

 

https://mapy.cz/s/2xc8i


zvláštní mapové symboly 
jiný umělý objekt 
 

plošinka 

zakázané prostory 
V mapě budou vyznačeny zakázané prostory příslušnou mapovou značkou. Dodržujte fair play a do              
zakázaných prostorů nevstupujte, případně čestně nahlaste svoji diskvalifikaci při vyčítání v cíli. 

závodní prostor 
Veškerý les okolo shromaždiště. 

popisy kontrol  

K dispozici na shromaždišti 

E3 - jiný umělý objekt = zbytky posedu 

značení povinných úseků 
Povinné úseky od sběrky do cíle značené červenobílými fáborky, povinné průchody pod železnicí v 
rámci E3 neznačené (zřejmé). 

občerstvení při závodě 
E1: 
D16-D45 a H18-H35 mají 1 občerstvovačku na trati 
E3: 
H18-H35: 2 občerstvovačky na trati 
H12, DH14-DH55, H65, H75, T5: 1 občerstvovačka na trati 
 
V cíli všech etap a na startu E1  je voda a voda se šťávou. 

čas startu 00 a způsob startu 
E1, pátek: 14:00, intervalový start  
E2, sobota: 10:00, intervalový start  
E3, neděle: 9:00, handicapový start podle časů z prvních dvou etap, závodníci se ztrátou do 30 minut 
na průběžně vedoucího závodníka startují podle své ztráty, závodníci s větší ztrátou startují následně 
podle průběžného pořadí v minutových intervalech. Toto neplatí pro kategorie  ZF, Z1, Z2 a T5, ty 
startují bez hendikepu libovolně v čase 0 - 80.  
 
Vložený závod SMIK, sobota 17:00. 
 
Doba průchodu startovním koridorem: 
E1, E2: 3 minuty 
E3: 5 minut 
Vložený závod SMIK: 
obdržení mapy v 16:55 
 

 



Startovní časy pro prvního závodníka v kategorii pro hendikep E3: 
00  -  H16, H20, H35, D18, D20 
15  -  H10, H14, H21, D45, D65 
30  -  H12, H18, H55, D21, D55 
45  -  H45, H75, D10, D12, D35 
60  -  D14, D16, H65 

parametry tratí: 

 

E1 E2 E3 

délka 
počet 

kontrol převýšení délka 
počet 

kontrol převýšení délka 
počet 

kontrol převýšení 

D10 2,0 7 25 1,7 6 50 2,4 7 50 

D12 2,5 10 40 2,3 8 55 2,5 6 50 

D14 3,4 11 60 3,0 15 105 3,9 7 110 

D16 4,5 13 110 3,8 18 135 5,5 11 150 

D18 5,2 15 120 4,3 23 160 6,7 11 170 

D20 5,8 17 155 4,9 22 155 7,2 13 200 

D21 5,8 17 155 4,9 22 155 8,2 15 280 

D35 5,2 15 120 4,8 23 170 6,7 11 170 

D45 4,5 13 110 3,3 17 105 5,5 11 150 

D55 3,0 9 90 3,2 15 115 4,1 8 100 

D65 3,1 10 90 2,8 16 100 3,4 7 90 

H10 2,0 7 25 1,7 6 50 2,4 7 50 

H12 2,5 10 40 2,3 8 55 3,4 7 90 

H14 4,1 11 100 3,5 16 120 4,5 9 120 

H16 4,8 15 100 4,3 23 160 8,1 15 230 

H18 7,4 18 200 5,1 21 195 10,0 17 260 

H20 7,6 18 200 6,3 30 210 11,0 20 250 

H21 7,6 18 200 6,3 30 210 12,9 26 340 

H35 7,4 18 200 5,4 24 180 10,0 17 260 

H45 4,8 15 100 4,1 20 135 8,1 15 230 

H55 3,3 10 95 4,8 23 170 5,8 11 170 

H65 2,9 11 60 3,6 22 130 4,7 9 140 

H75 3,1 10 90 2,9 16 80 4,0 8 100 

ZF 3,8 6 30 2,9 4 50 2,2 5 60 

Z1 2,0 7 24 1,6 5 40 2,7 6 50 

Z2 2,5 10 40 3,2 13 100 3,1 9 70 

T5 5,2 15 120 4,9 25 160 5,4 10 130 

 



druh označování závodních průkazů 
 
elektronický - SportIdent Air+ (SIAC) 
 
Na shromaždišti je u výsledků/startovek umístěna krabička Battery check pro kontrolu kapacity baterií             
čipu. 
SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 20 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč;                
půjčován je klasický kontaktní čip. 
Mazání a kontrola čipů ve vyhrazeném prostoru na startu. 
Vyčítání bezprostředně po doběhu v prostoru centra. 
V případě nefunkční kontroly je nutné razit kleštěmi do vyznačených políček na mapě. 
Přesnost měření času na celé sekundy. 
 
Pro vložený závod SMIK bude použito také elektronické ražení SportIdent Air+ (SIAC). 
Kontroly v lese nebudou fyzicky migrovat. V jízdním řádu bude uveden navíc i kód kontroly pro                
každou variantu kontroly. Průchod kontroly dle jízdního řádu bude vyhodnocen vyčtením čipu v cíli              
(tzn. to že vám krabička v lese pípne, neznamená, že jste ve správný čas na správném místě,                 
kontrolujte hodinky a jízdní řád (tolerance 5 s). 

odevzdávání map v cíli 
Mapy se odevzdávat nebudou, dodržujte fair play a nezkazte moment překvapení a možnost             
prověření orientačních dovedností ještě neodstartovaným závodníkům. 

vyvěšování předběžných výsledků 
V centru, live výsledky budou též dostupné na adrese https://liveresultat.orientering.se/ nebo v mobilní 
aplikaci LiveOL. 
 
umývání 
Na vyznačeném místě v centru (umývací žlaby, sprcha a lavory) – viz plánek na konci pokynů. 

toalety 
TOI-TOI v centru. 

první pomoc 
V cíli. 
čas uzavření cíle 
Po uplynutí časového limitu posledního odstartovaného závodníka. 
 
časový limit 
 
E1 120 min 
E2 90 min 
E3 180 min 
Vložený závod SMIK 45 min (pozdější oražení cíle penalizace podle pravidel SMIKu: 
http://www.safka.eu/smik/prav.htm) 

 

https://liveresultat.orientering.se/
http://www.safka.eu/smik/prav.htm


vyhlášení vítězů 
Bezprostředně po doběhu etapy. Budou oceněni vítězové kategorií v první a druhé etapě a první tři                
celkově, kategorie Z1, Z2 a T nebudou vyhlášeny. 
 
ubytování 
 
Pořadatel zajišťuje pouze stanování na shromaždišti. Zákaz rozdělávání ohňů. 

parkování 

Auta v blízkosti centra dle pokynů pořadatele. 

upozornění 

Na shromaždiště se odbočuje ze silnice 1.třídy. Bude zde omezená rychlost, ale přesto dbejte              
zvýšené pozornosti! Stejně tak při výjezdu na silnici. 

občerstvení 
V centru budou stánky s občerstvením. Upozornění: provozování prodejní nebo propagační činnosti je 
možné pouze se souhlasem ředitele závodů.  

ostatní služby 

Hlídání dětí není pořadateli zajišťováno 

předpokládané složení jury 

Zdeňka Kozáková TBM7952 

Radim Hošek TAP8737 

Luděk Bartoš MLA6701 
 

funkcionáři závodu 
ředitel závodu: Miroslav Šilhavý 
hlavní rozhodčí:  
pátek - František Kolovský R1 
sobota - Jakub Šilhavý R1 
neděle - Jiří Valeš R2 
stavitelé tratí: 
pátek - Lucie Šilhavá R3, Tomáš Čechura R3 
sobota - Matěj Kamenický 
neděle - Petr Stehlík  
vložený závod - Jiří Valeš 

ochrana osobních údajů a fotografování 

Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytné nutné                
míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a                 
výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány              

 



zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě. Během závodu             
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro             
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

plánek shromaždiště 

 
 
 
 

 

 


