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POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 
14. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu 2019 

 

Pořadatel  
 

Oddíl orientačních sportů TJ Spartak Vrchlabí (VRL) 
 
 

 

Datum sobota 14. září 2019 

Centrum louka u restaurace Möhwaldova bouda (Benecko, Žalý 7) 
GPS: 50°39'09.4"N 15°34'53.4"E 

Prezentace  V centru od 8.30 – 9.30 hod. 
Startovní listiny a pokyny budou ke stažení v ORIS a zároveň vyvěšeny na shromaždišti.  
Dohlášky možné do počtu vakantů v kategorii za dvojnásobný vklad. 

Úhrada vkladů Možnosti úhrady vkladů: 

• převodem na účet 181558256/0300; variabilní symbol 2727xxx, kde xxxx je číslo oddílu dle 
Adresáře ČSOS. 

• hotově na prezentaci. 

Parkování Parkování bude organizováno pořadateli, dbejte jejich pokynů! 
Osobní auta: na louce na Křížovkách (GPS: 50°38'48.9"N 15°34'26.1"E), odbočka na louku cca 50 m 
z asfaltky vedoucí k restauraci z křižovatky od silnice Vrchlabí-Mrklov-odbočka na Benecko.  
Bude vybíráno parkovné 20,- Kč/auto. Neparkujte prosím auta na asfaltovém parkovišti na 
Křížovkách, nutný prostor pro nájezd autobusů a dále jsme povinni zachovat kapacitu pro turistickou 
veřejnost (a parkovné je tam 50,-/den!). 
Autobusy: na ploše placeného parkoviště na uvedené křižovatce, provozovatelem parkoviště 
přislíbeno parkování (bus) bez poplatku (běžný poplatek za bus/den 200 Kč). Závodníci vystoupí 
z busu až na ploše parkoviště po jeho zaparkování, neblokujte prosím zastavením busu v křižovatce 
a výstupem příjezd aut na parkovací louku. Pozor při přecházení silnice Vrchlabí-Mrklov cestou na 
shromaždiště z parkingu autobusů. 

Cesta z parkoviště 
na shromaždiště 
 
 

Cesta z parkovací louky pro auta a od autobusů na shromaždiště vede stále dál cca S/SV směrem po 
asfaltové komunikaci (ze které se odbočilo na louku pro auta). 
Odbočení z této asfaltky k restauraci (posledních cca 100 m) po louce šikmo doleva do kopce je 
značeno velkou reklamní cedulí restaurace. 
Příjezd na Möhwaldovu boudu i do její blízkosti je pro účastníky závodu zakázán!!! 
Cesta mj. vede i částí závodního prostoru a hlavně se celá nachází již na území KRNAP a dodržení 
tohoto zákazu (a všech dalších ustanovení návštěvního řádu KRNAP) bylo základní podmínkou pro 
vydání povolení správy KRNAP uspořádat tuto akci (viz níže)!!!  
Respektujte prosím soukromé pozemky podél cesty vedoucí na shromaždiště a pro cestu na 
shromaždiště využijte pouze uvedenou hlavní cestu. 

Důležité upozornění 
ohledně podmínek 
uspořádání 
akce/účasti na akci ze 
strany KRNAP 

Závod probíhá ve 3. zóně a v ochranném pásmu KRNAP.  
To se týká i cesty z parkoviště na shromaždiště (viz výše).  
 
Účastníci závodů jsou povinni se seznámit s návštěvním řádem KRNAP! 
 
Kompletní znění návštěvního řádu bude vyvěšeno na shromaždišti (nebo viz. www.krnap.cz). 

Vzdálenosti Parkoviště aut – centrum (shromaždiště): 900-950 m, převýšení 75 m. 
Parkoviště bus – centrum (shromaždiště): 1050 m, převýšení 75 m. 
Centrum – Start 1: 750 m, převýšení 60 m 
Centrum – Start 2 (HDR, P, H/D10C, H/D12C, H/D12D a H/D14D): cca 50 m (za restaurací) 

Mapa  
 

Mejvaldka, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav 08/2019. 
Mapoval Tomáš Leštínský. 
Formát A4. Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Zvl. map. značky  Zelené kolečko – výrazný strom. 
Zelený křížek – vývrat. 

Trať, pravidla apod.   Závod na krátké trati. 
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu VČO v OB 2019. 
Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 

http://www.krnap.cz/data/File/letaky_brozury/krnap2010_letakdl210x297_pravidlachovani_licarub_www.pdf
http://www.krnap.cz/data/File/letaky_brozury/krnap2010_letakdl210x297_pravidlachovani_licarub_www.pdf
http://www.krnap.cz/
http://www.krnap.cz/
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Popisy kontrol Popisy budou vytištěny na mapě. Zároveň budou volně k odebrání na shromaždišti (u startovek). 

Start 00 = 10.00 hod., intervalový. Pozor, jsou 2 starty!  
S1 (značeno modrobílými fábory): 
  pro většinu kategorií (tj. T, H14C, D14C, H16C, D16C, …, D65C a H70C) 
S2 (přímo za restaurací, značeno jen šipkou): 
  pro kat. HDR, P, H10N, D10N, H10C, D10C, H12C, D12C, H12D, D12D, H14D a D14D. 

Terén Horský les 750 až 1000 m n.m., poměrně malá síť komunikací, nerovná a těžká běžecká podložka, 
v části mapy otevřené prostory luk, sjezdovek, remízky a rekreační chalupy. 

Časový limit 100 minut, uzavření cíle 13:45 hod. 

Kategorie T, HDR a P Pro kategorie T, P a HDR je příslušném startu určen vlastní koridor, start dle pokynů pořadatele na 
startu, start možný od 10.00 do 11.30 hod. 

Linie pro kategorie  
HDR, H10N a D10N 

Trať je značena fábory z červenobílého „mlíka“. 

Školka V omezené míře budeme schopni pohlídat vaše nejmenší děti.  
Prosíme, využívejte na nejnutnější dobu, prostor je omezený. Začínáme v 9:30. 

Systém ražení SportIdent, jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník je povinen ve startovních 
koridorech provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu. V případě poruchy jednotky SI na 
kontrolách 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 si po doběhu neprodleně svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí. 
Nebude umožněno bezkontaktní ražení, během závodů nebudou krabičky SI nastaveny na 
bezkontaktní způsob ražení. 

Prostor závodu Les v okolí shromaždiště.  
Louka od restaurace směrem ke startu S2 (bude značeno). 
Veškeré lesní prostory okolo značené cesty na start S1. 

Zakázané oblasti Zákaz vstupu do čerstvě osázených kultur a na soukromé pozemky!!!  
V části mapy se nachází oblast pramenů využívaných místními obyvateli. 
Uvedené oblasti se tratě vyhýbají, bude označeno v mapě symbolem pro „zakázanou oblast“. 
V terénu bude vyznačeno páskou a kontrolováno pořadatelem! 

Občerstvení Na trati občerstvovací kontroly nebudou, v cíli pak voda/štáva. 
Ráno na shromaždišti tradiční prodej koláčů/kávy/čaje z pořadatelské kuchyně. 
Další občerstvení (tradiční sortiment: guláš, párky, salát, drobné cukrovinky, pivo, limo…) v režii 
provozovatele restaurace. 
Prodej bude probíhat venku z oken v posíleném režimu, uvnitř restaurace prodej nebude.   

WC V centru budou Toi-Toi. Vstup do budovy restaurace je zakázán.  
Zdejší WC nepoužívejte! Respektujte prosím soukromí případných ubytovaných hostů. Interiér 
restaurace, který je velmi malý, bude pro veřejnost uzavřen a bude probíhat prodej/výdej jídla a pití 
z oken (viz výše).  
Na startu WC není, jedná se o poměrně frekventovanou turistickou cestu. 

Mytí Na shromaždišti – na louce pod restaurací (hadice, lavory). 

Výsledky Budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti. 

Vyhlašování Budou vyhlášeni závodníci na 1. – 3. místě v kategoriích D/H10N;  
závodníci na 1. – 6. místě v kategoriích D/H10C, D/H12C, D/H14C; 
závodníci na 1. místě v kategoriích D/H12D, D/H14D.    
Dále všichni závodníci v kategorii HDR.  

Odpadky, ekologie Neznečišťujte les ani louky v okolí restaurace ani v okolí startu (KRNAP!), pro své potřeby využijte 
Toi-Toi na shromaždišti. 
Odpadky ukládejte do nainstalovaných pytlů, prosíme o třídění plastů do žlutých pytlů, pro smíšený 
odpad budou určeny pytle černé (případně modré). 

Protesty Písemně, s vkladem 200,- Kč, hlavnímu rozhodčímu. 

První pomoc Na shromaždišti u prezentace. 
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Výdej map Mapy se v cíli odevzdávají, výdej map po odstartování posledního závodníka. 

Funkcionáři Ředitel závodu:  Petr Wohanka 
Hlavní rozhodčí: Vlastimil Polák - R3 
Stavba tratí:        Daniel Hrdinka - R3 
Jury:                   Viková Vendula JIL8951, Hanzl Tomáš SJC8205, Rückerová Šárka HOR0050. 

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. 

  Závod podpořilo Město Vrchlabí   

 
Situační plán (parkoviště a cesta na shromaždiště) 

 
 

Plánek shromaždiště 

 


