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POKYNY 

2. kolo Východočeského poháru v 

orientačním běhu 
 

Pořadatelský orgán: Východočeská oblast ČSOS sekce OB 

Pořadatelský subjekt:  SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. (SRK) 

Datum konání:  Sobota 30.3.2019 

Centrum:  Byzhradec, louka u myslivecké chaty (GPS: 50.2069436N, 16.1792147E) 

Prezentace: V centru závodu 8:45 – 9:30 

Trať:  Klasická (zkrácená) 

Start: 00 = 10:00 hod., intervalový (modrobílé fábory) 
veřejné kategorie HDR, P a T mají start "volný" podle příchodu na start 
(od startovního času 10:00 do 11:40 hod. = 100‘) 

Mapa: Vodovzdorně upravena, stav 03/2019 
 Komorna, 1:15000, E = 5 m, pro DH16 až DH35 

Vykácený, 1:10000, E = 5m,  pro ostatní kategorie 
- hl. kartograf J. Potštejnský, A4, mapový klíč ISOM 2017 

Zvláštní map. značky: č. 418 - zelená tečka – menší strom, keř  
 č. 531 – černý křížek – jiný umělý objekt 

Terén: převážně velmi rychlý, plochý, hustá síť cest, místy zhuštěná vegetace a 
síť vodotečí 

Popisy kontrol: Formou piktogramů k samoobslužnému odběru v centru závodů, 
nebudou na mapě. 

Systém ražení: Elektronický systém SPORTident, bezkontaktní ražení nebude zapnuté 
(SIAC OFF) 

 - každý závodník je povinen ve startovním koridoru čip vymazat, 
zkontrolovat vymazání čipu a na cílové čáře orazit cílovou jednotku 

 -  v případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do 
mapy; na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhu 
pořadatele v cíli 

Zapůjčení čipu: možné na prezentaci, cena 40 Kč 

Dohlášky: Dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad na prezentaci (HDR, P, T - 
jednoduchý vklad), při změně jména uvnitř kategorie v klubu jednoduchý 
vklad 

Časový limit: 120 min 
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Upozornění: Trať HDR není vhodná pro kočárky! 
 Na přání mysliveckého spolku žádáme, abyste s sebou nebrali psy (ani na 

shromaždiště)! 

Povinné úseky: Start na začátek orientace (mapový start), značeno červenými fáborky 
 Sběrná kontrola č. 100 do cíle 

Změny: Požadavky na změny startů budou v rámci možností akceptovány na 
základě údajů z ORISu u rodičů s dětmi, u ostatních si vyhrazujeme       
právo nevyhovět (děkujeme za pochopení) 

Způsob placení:  Převodem na účet 161616850/0600 (VS: 27xxxx, kde xxxx je číslo klubu 

dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti u prezentace. 

Parkování: Dle pokynů pořadatelů: 
 AUTO:  na louce u centra 
 BUS:  v obci Byzhradec na zpevněné travnaté ploše 
 - bude vybíráno parkovné: AUTO 20,- Kč, BUS zdarma 

Vzdálenosti: Parkoviště AUTO – centrum  50 - 500 m 
 Parkoviště BUS – centrum  900 m 
  Centrum – start    300 m  
 Centrum – cíl    0 m 

Soutěžní pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží 
Východočeské oblasti v OB v roce 2019 

Občerstvení: Pití v cílovém prostoru 

 Další občerstvení připraveno v centru závodu – buchty, polévka, klobásy, 
čaj, káva, pivo, limo atd.  

WC V centru – chemické toalety TOI TOI 

Mytí Na okraji lesa u centra vedle myslivecké chaty připraveny lavory; 
nepoužívejte mycí prostředky 

Závodní prostor: Lesní prostor mezi obcemi Byzhradec, Černíkovice, Voděrady a 
Uhřínovice 

 Mimo vlastní závod zákaz vstupu do závodního prostoru do času 
uzavření cíle, nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Zakázané prostory: Zákaz vstupu na soukromé pozemky (značka č. 527 – žlutozelený rastr) a 
také ohraničené páskou, pole (značka č. 412 -tečkovaná žlutá) a zákaz 
vstupu do oplocenek. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v centru 

Vyhlašování: Vyhlašování vítězů 13:15-13:45 hod 

 DH10N – 1. až 3. místo 

 DH10C, DH12C, DH14C – 1. až 6.místo 

 DH12D, DH14D – 1. místo 

Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu 
 Po skončení závodu, proti oficiálním výsledkům, na email: 

misabata@email.cz   

mailto:misabata@email.cz
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První pomoc: V centru u prezentace 

Výdej map: Mapy se nebudou vybírat (dodržujte Fair-play) 

Jury: Složení jury bude zveřejněno v centru závodu 

Odpady: Třiďte odpad: žluté pytle – plast, jiné barvy – smíšený odpad 

Funkce:  Ředitel závodu:  Martin Morávek 
 Hlavní rozhodčí:  Milan Šabata, licence R3 
 Stavba tratí:  Tomáš Locker, licence R3 

GDPR: 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 na webu závodů a v informačním systému 
ORIS. 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 vyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, 
oznamte to, prosím, explicitně fotografovi. 

 
Poděkování: Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost vstupu a svolení 

uspořádat závody v tomto příjemném prostředí a obci Byzhradec. 
 Rovněž děkujeme našim partnerům a podporovatelům: 
 
 
LOGA SPONZORU: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍJEMNÝ SPORTOVNÍ ZÁŽITEK A SPRÁVNÝ SMĚR PŘEJÍ POŘADATELÉ ZE SRK. 
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PARAMETRY TRATÍ 

                        2.KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU V ORIENTAČNÍM BĚHU 

 

Kategorie Délka trati      Kategorie         Délka trati 

H10N 3,8      D10N 3,8 

H10C 2,1      D10C 2,0 

H12C 3,0      D12C 2,8 

H12D 2,7      D12D 2,6 

H14C 5,9      D14C 4,5 

H14D 3,6      D14D 2,8 

H16C 6,5      D16C 5,2 

H18C 8,1      D18C 5,9 

H21C 10,4      D21C 7,9 

H21D 7,3      D21D 4,2 

H35C 8,2      D35C 6,0 

H35D 5,8      D35D 3,9 

H45C 7,2      D45C 5,3 

H45D 5,0      D45D 3,4 

H55C 5,6      D55C 3,0 

H55D 4,3      D55D 2,7 

H65C 4,2      D65C 2,6 

H70C 2,8      HDR 3,8 

P 3,3      T 6,3 
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Lokalita (odbočení v Byzhradci, 1 = shromaždiště, závodní prostor): 

 

 

Organizace a parkování: 

 


