
  

 

Pokyny 
18. kolo Východočeské oblasti žactva a veteránů 

 
Datum konání: 26. 10. 2019 

Pořadatel  OK 99 Hradec Králové, z.s.  

Předpis:  Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného Soutěžního řádu 
pro soutěže Východočeské oblasti OB. 

Centrum závodu: Vyhnánov – kemp Nesytá (https://mapy.cz/s/cokemogoce, N 50°27.85583', E 
15°56.01685') 

Příjezd:  Vzhledem k velmi úzkým silnicím je příjezd osobních aut i autobusů možný pouze 
z obce Kohoutov. Silnice z Hajnice bude uzavřena jako jednosměrka a příjezd 
z tohoto směru není možný, viz plánek příjezdu na konci pokynů. 

Parkování:  Na louce vedle centra závodu (N 50°27.75978', E 15°55.95660'), viz plánek centra 
závodu na konci pokynů. Při parkování dbejte pokynů pořadatele. Bude vybíráno 
parkovné 20 Kč.  

  Autobusy vysadí závodníky na určeném místě u centra závodu, odjíždějí směr 
Hajnice a parkují u Motorestu Výšinka, viz plánek příjezdu na konci pokynů. 

Vzdálenosti:  Parkování – centrum závodu:   200 m 
  Centrum závodu – start 1    650 m 
  Centrum závodu – start 2    1150 m 
  Centrum závodu – cíl    100 m 

Kategorie:  H10N, H10C, D10N, D10C, H12C, H12D, D12C, D12D, H14C, H14D, D14C, D14D, 
H16C, D16C, H18C, D18C, H21C, H21D, D21C, D21D, H35C, H35D, D35C, D35D, 
H45C, H45D, D45C, D45D, H55C, H55D, D55C, D55D, H65C, H65D, D65C, H70C, 
HDR (děti a rodiče), P (příchozí), T (trénink) 

Dohlášky: Dohlášky jsou možné dle možností pořadatele přes emailovou adresu 
prihlasky@ok99.cz a na prezentaci. Dohlášku zaslanou e-mailem pošlete 
v předepsaném formátu ČSOS. Dohláška zaslaná e-mailem je platná až po 
potvrzení pořadatelem. Kromě kategorií HDR a P jsou dohlášky za dvojnásobný 
vklad. 

Prezentace 8:30 – 9:30 v centru závodu.  
Zapůjčení čipu SportIdent: 40,- Kč/den, nejedná se o SIAC čipy. 

Způsob placení: Převodem na účet pořadatele nebo platba v hotovosti na prezentaci závodu. 
Platby na účet posílejte tak, aby byly připsány na účet pořadatele nejpozději ve 
čtvrtek 24. 10. 2019. Pro později odeslané platby bude na prezentaci vyžadováno 
potvrzení o platbě nebo platba v hotovosti. 
Bankovní spojení pro platby v Kč v ČR: číslo účtu 2201569948/2010, variabilní 
symbol platby ve tvaru např. 222xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Evidence ČSOS 
(adresáře).  

Systém ražení:  Elektronické – SportIdent. Jednotky SportIdent včetně cílových budou nastaveny 
do režimu bezkontaktního ražení. Majitelé bezkontaktních čipů (SIAC) tak mohou 
orazit kontrolu na vzdálenost cca 50 cm. Bezkontaktní čipy se automaticky 
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nastartují při oražení krabičky CHECK ve startovním koridoru. Při oražení cílové 
krabičky se čip vypne. 
V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod 
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním 
ražením je povinen závodník předat ke kontrole v cíli.  
Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod 
nedokončil. 

Terén:  Zvlněný se středně hustou sítí cest a vegetačními detaily. V některých místech se 
nacházejí kameny, kamenitá podložka a vrstevnicové detaily. 

Mapa:  Liščí hora 1:10 000, E= 5 m, 300 x 220 mm, stav léto 2019, pro kategorie D16C, 
D18C, D21C, D21D, D35C, D45C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, 
H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, T 

  Vošapelc 1:10 000, E = 5 m, 297 x 210 mm, stav léto 2019, pro ostatní kategorie 

  Použit mapový klíč ISOM 2017, hlavní kartograf Jan Potštejnský, mapovali Jan 
Potštejnský a Jan Kubát. Mapa je vytištěna na voděodolný papír. V mapě nejsou 
vývraty. 

  Zvláštní mapové značky:  černý křížek/kolečko – jiný umělý objekt 
     hnědý trojúhelník – plošinka  

Start:  00 = 10:00, intervalový start podle startovky. Kategorie HDR, P a T startují volně 
na krabičku do startovního času 100. 

  2 rozdílné starty, na obou startech budou 3 koridory, v prvním proběhne kontrola 
závodníků a vynulování čipu a ve druhém kontrola nulování. Mapy se odebírají až 
po odstartování. 

Start 1:  Vzdálenost z centra závodu 650 m, 50 m převýšení, značeno modrobílými fáborky, 
pro všechny kategorie kromě kategorií startujících ze startu 2 

Start 2:  Vzdálenost z centra závodu 1150 m, 30 m převýšení, značeno zelenobílými 
fáborky, pro kategorie H10N, H10C, D10N, D10C, H12C, H12D, D12C, D12D, H14D, 
D14D, HDR a P 

Cíl:  V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu. 
  Cíl bude uzavřen ve 14:30. 

Povinné úseky:  Závodníci jsou povinni dodržet vyznačený úsek na mapový start a úsek od poslední 
kontroly č. 100 do cíle. Závodníci startující ze startu 1 jsou povinni dodržet 
povinný úsek v délce 180 m od kontroly č. 37 přes silnici, potok a po louce až na 
konec povinného úseku. Povinné úseky budou značeny červenými fáborky nebo 
koridory. Nedodržení těchto úseků povede k diskvalifikaci. 

Zakázané  
prostory:  Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky vyznačené v mapě 

symboly: 520 – privát, 709 – nepřístupná oblast – v kritických místech značeno 
červenobílou páskou. 

  Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí centra závodu, a to v rozsahu 
vymezeném prostorem závodu, kromě cesty na start. 

Prostor závodu: Veškerý les v okolí centra závodu. 



  

 

Popisy kontrol:  Budou k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodu.  

Časový limit:  150 minut 

Občerstvení:  Po doběhu v centru závodu voda se šťávou. Závodníci startující ze startu 1 budou 
mít na povinném úseku přes silnici vodu. 

  V centru závodu bude stánek vegetariánské restaurace Baladeva, teplé nápoje 
(káva, čaj), pivo z pivovaru Clock, Kofola.  

  Přivezte si prosím vlastní kelímky, budete mít slevu na pivo a minimalizujete tím 
odpad z jednorázových kelímků. K dispozici bude omezené množství vratných 
kelímků za zálohu 50 Kč. 

WC, mytí:  V centru závodu 

Výdej map:  Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme na dodržování fair play. 

Výsledky:  Předběžné výsledky vyvěšovány v cíli, konečné na stránce závodu. 

Vyhlášení 
výsledků:  Cca ve 14:00 v centru závodů. Bude upřesněno rozhlasem. 

  Vyhlašováni budou první tři závodníci v kategoriích DH10N, vítězové DH12D, 
DH14D a prvních šest závodníků DH10C, DH12C a DH14C. 

První pomoc:  Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli. 

Jury:  Složení bude vyvěšeno na informační tabuli v centru závodu. 

Školka  V centru závodu bude otevřena školka, do které si můžete odložit děti na dobu 
nezbytně nutnou. 

Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti 
startovním listinám a proti oficiálním výsledkům lze zaslat na emailovou adresu 
prihlasky@ok99.cz nebo na adresu OK99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 
420/56, 500 06 Hradec Králové. 

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele 
závodu. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
Zákaz vstupu v hřebech do sociálních zařízení. 
 

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. Vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., 
Občanského zákoníku. 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. 

Informace:  Na stránce závodu https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4877 

Funkcionáři: Ředitel závodu: Karim Azeb 
Hlavní rozhodčí: Jan Petržela, R2 

  Stavba tratí: Jan Bendák, Jan Panchártek, R1 
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Plánek příjezdu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Plánek centra závodu: 

 

 

 

 

 



  

 

Parametry tratí:  

kategorie délka převýšení 
počet 
kontrol  kategorie délka převýšení 

počet 
kontrol 

D10N 2,1 50 6  H10N 2 50 6 

D10C 2,1 50 7  H10C 2,2 50 8 

D12C 3,6 70 9  H12C 3,9 80 11 

D12D 2,2 55 8  H12D 2,3 50 8 

D14C 3,9 155 12  H14C 5,4 190 15 

D14D 2,5 55 9  H14D 3,6 75 11 

D16C 4,9 165 15  H16C 7,6 240 20 

D16D 3,2 150 11  H16D 5,9 185 13 

D18C 5,9 185 16  H18C 8,8 280 21 

D21C 8,2 280 20  H21C 11,1 350 28 

D21D 5,4 175 13  H21D 9,2 310 22 

D35C 6,7 225 18  H35C 9,4 315 23 

D35D 4,2 135 13  H35D 6,8 210 18 

D45C 5,2 200 16  H45C 8,8 275 23 

D45D 3,9 145 12  H45D 5,8 210 16 

D55C 3,7 135 13  H55C 6,5 240 16 

D55D 2,7 80 10  H55D 5,4 170 15 

D65C 2,4 80 9  H65C 5,2 170 17 

P 3,7 70 9  H65D 3,5 110 13 

T 5,6 195 14  H70C 3,2 105 12 

HDR 2,1 50 7      
 


