
Pokyny 
 
Srdečně Vás vítáme na 6. závodě Východočeského poháru v orientačním běhu, 
který je zároveň i Oblastním mistrovstvím na krátké trati a který pro Vás 
připravil KOB Ústí nad Orlicí. Centrem závodu je Andrlův chlum v těsné 

blízkosti Ústí nad Orlicí. Nachází se zde chata Hvězda, která byla pro veřejnost otevřena již v roce 
1940, a také 35 metrů vysoká rozhledna, veřejnosti zpřístupněná v roce 1996. 
 
Doufáme, že se Vám námi připravený závod bude líbit. Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese. 

 
Pořadatel: KOB Ústí nad Orlicí (KUO) 
 
Datum: sobota 27. dubna 2019 (GPS: 49.9598933N, 16.3743992E) 
 
Centrum: Ústí nad Orlicí – Andrlův chlum 
Možnost postavení klubových stanů. Žádáme jednotlivé oddíly o dodržení vyhrazených 
prostorů (viz plánek). 
 
Příjezd, dopravní omezení: vzhledem k četným dopravním uzavírkám na příjezdových 
komunikacích do Ústí nad Orlicí (most přes Třebovku v Ústí nad Orlicí na příjezdu na Andrlův 
chlum, obec Hrádek ve směru od Chocně, obec Sloupnice ve směru od Vysokého Mýta 
a Litomyšle), je možný příjezd pouze ve směru Ústí nad Orlicí – Dlouhá Třebová – Přívrat – 
Řetová – Řetůvka – Andrlův chlum. Počítejte i s mírným zdržením ve směru od Vamberka 
(semafory v obci Záměl a Sopotnice). Vše vyznačeno na plánku. 
 
Parkování: Osobní automobily na příjezdové komunikaci od odbočky na Andrlův chlum, 
autobusy na odstavné ploše při odbočce na Andrlův chlum. Parkovné nebude vybíráno. 
Respektujte, prosím, pokyny pořadatelů. Cesta do centra závodu bude značena zelenými 
fáborky. 
 
Prezentace: v centru závodu od 8:30 do 9:30 
 
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele. Případný dotisk map bude na laserové 
tiskárně.  
 
Start:  intervalový, 00 = 10:00 hod. 
Kategorie HDR, P a T mají libovolný startovní čas, startovat mohou do času 90. 
 
Startovní listiny: zveřejněny na webových stránkách závodu, v centru na informačních 
tabulích, na startu 
 
Popisy kontrol: v centru závodu formou samoobsluhy na informačních tabulích 
 
Použitý systém ražení: elektronický systém SPORTident. Zapůjčení čipu – 40 Kč. Povinné 
vymazání a kontrola vymazání čipů v předstartovním prostoru. Na cílové čáře závodník razí 
cílovou jednotku. Kategorie HDR, P a T razí startovní krabičku. V případě poruchy SI jednotky 
použije závodník mechanické ražení kleštěmi do mapy; na tuto skutečnost je závodník povinen 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4866


upozornit ihned po doběhu pořadatele v cíli. Kontroly budou v režimu kontaktního ražení. 
V předstartovním prostoru bude možnost SIAC čipy vypnout (SIAC OFF). 
 
Mapa: Vicenova studánka, 1:10 000, E = 5 m, stav březen 2019, formát A4, ISOM 2000, mapy 
budou vodovzdorně upraveny 
 
Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom; zelený křížek – vývrat; 
černý křížek – umělý objekt (sloupek); hnědý křížek – plošinka  
 
Druh závodu: krátká trať 
 
Terén: kopcovitý, členitý, hlavní hřeben s četnými údolími, porostově rozmanitý, středně hustá 
síť komunikací, místy hůře průběžný, ojediněle se vyskytují popadané stromy po březnové 
kalamitě. Doporučujeme krytí dolních končetin.  
Na řadě míst v lese jsou na hromadách složené klády – platí přísný zákaz vstupu 
na hromady. Trenéři a rodiče, prosíme, důrazně na to upozorněte hlavně děti. 
 
Zakázané prostory: zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 524.0 
(„vysoký plot“) a 709.0 („nepřístupná oblast“) – porušení zákazu znamená diskvalifikaci. 
Při příchodu do centra (zelené fáborky) a při cestě na start (modrobílé fáborky) – vše mimo 
značenou (fáborkovanou) cestu jsou zakázané prostory.  
 
Vzdálenosti:  parkování AUTA – centrum 100–1200 m 
   parkování BUS – centrum  1200 m  
   centrum – start   100 m 
   centrum – cíl    700 m 
 
Cíl: závodníci ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením čipu v centru, a to i v případě, 
že závod nedokončí. 
Mapy se odevzdávají v cíli. Výdej map bude po startu posledního závodníka.  
 
Povinné úseky: od startovních koridorů na mapový start, od poslední kontroly do cíle, bude 
značeno červenými fáborky 
 
Časový limit: 90 minut  
 
Vyhlášení výsledků: co nejdříve po skončení závodu v centru 
Vyhlášeni budou závodníci na 1.–3. místě v kategoriích D10N, H10N, závodníci na 1.–6. místě 
v kategoriích D10C, H10C, D12C, H12C, D14C a H14C, závodníci na 1. místě v kategoriích D12D, 
H12D, D14D a H14D. V kategoriích DH16C, DH18C, DH20C, DH21C, DH35C, DH40C, DH45C, 
DH50C, DH55C, DH60C, DH65C, DH70C a H75C budou vyhlášeni pouze vítězové. 
V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni startující.  
 
První pomoc: drobná poranění v centru, větší úrazy v nemocnici v Ústí nad Orlicí 
 
Hygiena: TOI TOI, WC v budově, lavory se studenou vodou 
 
Občerstvení: v centru voda se šťávou, v centru bude připraven bufet se základním 
občerstvením včetně buchet a dobré kávy. Otevřena bude restaurace v chatě Hvězda 
(http://chata-hvezda.cz/). 
 

http://chata-hvezda.cz/


Protesty: s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 
 
Jury: Václav Krmaš (SRK), Jiří Švadlena (CHC), Václav Tobiška (ZAM)  
 
Upozornění: prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v lese i na shromaždišti. 
Zákaz vstupu do lesa se psy! 
 
Pevné kontroly: v závodním prostoru je rozmístěno 26 pevných kontrol, jsou osazeny velkými 
laminátovými lampiony a kleštěmi. V mapě nejsou zaneseny. 
 

 
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. 
 
Funkcionáři:  ředitel: Kamil Koblížek, R3 
   hlavní rozhodčí: Tomáš Brožek, R3 
   stavitel tratí: Viktor Mutinský, R3 
 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské oblasti 
 
Pořadatelé děkují všem majitelům lesa, zejména pak Lesům ČR, a mysliveckým sdružením. Dále 
Městu Ústí nad Orlicí, provozovatelům chaty Hvězda na Andrlově chlumu a také partneru závodu, 
společnosti Konzum se sídlem v Ústí nad Orlicí.  



Plánek příjezdu: 
 

 
 
Plánek cesty na shromaždiště (značeno od křižovatky): 
 



Plánek shromaždiště: 


