
POKYNY 
2. a 3. za vodu Ligy Vysoč iny 2019 

Pořádající subjekt Sportovní klub Chotěboř z. s., oddíl orientačního běhu (CTB) 

Centrum Nová Ves u Chotěboře – fotbalové hřiště https://mapy.cz/s/3qjoh 

49.7568983N, 15.6436447E 

Datum sobota 13. 4. 2019 

Prezentace v centru závodů od 8:30 do 9:15 hod na oba závody, od 14:00 do 14:30 sprint 

Parkování  V bezprostřední blízkosti centra závodů (100 m). Parkování je v režii 

soukromé osoby, bude vybíráno parkovné 30,- Kč na celý den. 

 

Časy vítězů předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti 

Vysočina; délky tratí jsou zveřejněny v ORISu 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu; konečné v systému ORIS 

Způsob ražení Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI čip 

nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen v prvním koridoru 

před startem provést vymazání čipu, ve druhém kontrolu mazání (celkem 
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před startem 3 koridory). Kontroly budou nastaveny pro kontaktní způsob 

ražení. V posledním startovním koridoru bude možnost vypnutí čipu SIAC. 

V případě poruchy jednotky SI 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 svůj čip i v případě, že závod 

nedokončí. 

Čas je měřen na celé sekundy. 

Zapůjčení SI čipu za poplatek 30,- Kč, pro kategorie žactva (do DH14 včetně) je půjčovné čipu 

zdarma 

Protesty  případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte 

na e-mailovou ob@skchotebor.cz  adresu; protesty v průběhu závodu 

předkládejte hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200,- Kč 

Občerstvení Na shromaždišti bude prodej občerstvení – na výběr bude ze 2 polévek, rýže 

s masovou směsí, palačinky, klobásy, grilované maso a studené i teplé 

nápoje. 

WC, mytí  WC pouze v centru závodu (v budově a TOI TOI), k mytí studená voda a lavory 

Šatny  Možno postavení oddílových stanů na ploše fotbalového hřiště. 

Školka  Bude k dispozici pouze při dopoledním závodě – v prostoru startu a cíle od 

9:50 do uzavření cíle, odpoledne nebude k dispozici. 

První pomoc  Dopoledne bude lékařka v cíli, odpoledne na shromaždišti. 

Ochrana osobních údajů a fotografování 

 Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní 

listiny a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce mohou být 

pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě, propagaci OB atd. V souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., 

Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní 

potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, 

že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto skutečnost fotografovi. 

Závodníci se účastní akce na vlastní nebezpečí. 

Další informace ob@skchotebor.cz 

  

mailto:ob@skchotebor.cz
mailto:ob@skchotebor.cz


2. závod LV – krátká trať 
Vzdálenosti centrum – start  1 700 m 

centrum – cíl   1 700 m 

Popisy kontrol k samoobslužnému odběru v centru závodu (nejsou vytištěny na mapě) 

Start intervalový, 00 = 10:00 hod 

vzdálenost na start 1.700 m, značeno modrobílými fáborky 

Závodníci kategorií HDR a P startují v libovolném čase, nejdéle však do startu 

posledního závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu. 

Absolvování závodu se psem je v souladu s pravidly OB zakázáno. 

Cíl vzdálenost z cíle 1.700 m,  cesta společná s cestou na start – možno si zde 

odložit věci do igelitových pytlů 

V cíli se razí cílová jednotka, vyčítání čipů v centru závodu – nezapomeňte si  

co nejdříve vyčíst čip. 

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play. 

Cíl bude uzavřen nejpozději po vypršení limitu posledního startujícího 

závodníka. 

Časový limit 90 minut pro všechny kategorie 

Fáborky Trať kategorií HDR, H10N a D10N je značena oranžovými fáborky. 

Vyhlášení výsledků V centru závodu, předpoklad okolo 13:30 hod. Vyhlášeni budou první 3 

závodníci v žákovských kategoriích a DH21C, kteří obdrží diplom a drobné 

věcné ceny. V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni účastníci. 

Mapa Nový rybník 1 : 10 000, E = 5 m pro všechny kategorie 

Mapoval: Petr Mareček; revize v březnu 2019, mapový klíč: ISOM 2017 

mapa bude vytištěna na voděodolný materiál pretex 

zvláštní mapové symboly: zelené kolečko - výrazný strom 

hnědý trojúhelník – plošinka 

Terén Mírně zvlněný vysočinský terén s hustou sítí komunikací. Občasný trnitý 

podrost, doporučujeme krytí končetin. Místy vyvrácené stromy, které nejsou 

mapovány. 

Zakázané prostory  Celá obec Nová Ves kromě vyznačené cesty na start dopoledního závodu, 

parkoviště a shromaždiště.  

Občerstvení po doběhu v cíli 

Funkcionáři  ředitelka závodu – Lenka Klusáčková 

hlavní rozhodčí – Josef Sabol, R3 

stavitel tratí – Petr Mareček, R3 

Jury (návrh)  Daniela Nechanická (OSN), Culka Josef (JHB), Petr Kaňák (SJI) 

 



3. závod LV – Mistrovství oblasti ve sprintu 
Vzdálenosti centrum – start  100 m 

centrum – cíl   100 m 

Popisy kontrol k samoobslužnému odběru v 2. koridoru a vytištěny na mapě, na startu 

budou k dispozici izolepy a nůžky 

Start  intervalový, 00 = 15:00 hod 

 vzdálenost na start 100 m, značeno modrobílými fáborky 

 Závodníci kategorií HDR a P startují v libovolném čase, nejdéle však do startu 

 posledního závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu. 

Doprovod HDR musí nejdříve absolvovat svou mistrovskou trať. 

 Absolvování závodu se psem je v souladu s pravidly OB zakázáno. 

Cíl vzdálenost z cíle 100 m  

V cíli se razí cílová jednotka, vyčítání čipů v centru závodu – nezapomeňte si 

pokud možno co nejdříve vyčíst čip. 

Mapy se v cíli odevzdávají do startu posledního závodníka. 

Cíl bude uzavřen po vypršení limitu posledního startujícího závodníka. 

Časový limit 40 minut pro všechny kategorie 

Fáborky Trať kategorií HDR, H10N a D10N je značena oranžovými fáborky. 

Vyhlášení výsledků V centru závodu, předpoklad okolo 17:15 hod. V kategoriích D10, D12, D14, 

D16, D18, D20, D21C, H10, H12, H14, H16, H18, H20 a H21C budou vyhlášeny 

výsledky mistrovství - první tři závodníci registrovaní v klubech Oblasti 

Vysočina obdrží medaili Mistrovství Oblasti Vysočina ve sprintu. Vyhlášení 

závodníci si medaili mohou převzít pouze osobně na stupních vítězů. Dále 

budou vyhlášeni první tři závodníci kategorie DH10N a vítězové veteránských 

kategorií.  Nevyhlašují se závodníci registrovaní v klubech jiných soutěžních 

oblastí nebo neregistrovaní závodníci (bez platné registrace). V kategorii HDR 

budou vyhlášeni všichni účastnici. Vyhlašovaní závodníci obdrží medaili, 

diplom a drobné věcné ceny. 

Mapa  Nová Ves 1 : 4 000, E = 2 m pro všechny kategorie 

 Mapovali: Josef Sabol a Alena Voborníková, stav: březen 2019 

mapový klíč: ISSOM 2007 

mapa bude vytištěna na voděodolný materiál pretex 

zvláštní mapové symboly: zelené kolečko - výrazný strom 

černý křížek – informační tabule, dětská prolézačka, pingpongový stůl 

černé kolečko - kolotoč 

Terén Vesnická zástavba, lesopark.  

Při závodě překonávají všechny kategorie kromě:HDR, DH10N, DH10, DH12, 

D14 a P silnici II. třídy. Silnici je možné překonávat i mimo přechod pro 

chodce, dopravu bude regulovat Policie ČR, dbejte však zvýšené opatrnosti. 



Zakázané prostory  Prostor obce Nová Ves kromě shromaždiště, místa 

parkování a cesty na start a z cíle dopoledního závodu. 

Dle ISSOMu je zakázáno překonávat následující objekty: 

304.1 – Nepřekonatelné vodní těleso – obcí protéká 

potok, který lze překonávat pouze po mostech či 

lávkách! 

421 – Nepřekonatelná vegetace -  některé záhony 

budou v kritických místech ohraničeny páskou 

521.1 – Nepřekonatelná zeď  

Občerstvení po doběhu na shromaždišti 

Funkcionáři  ředitelka závodu – Lenka Klusáčková 

hlavní rozhodčí – Lenka Šťastná, R3 

stavitelka tratí – Alena Voborníková, R3 

Jury (návrh)  Jan Krejsa (CHT), Hana Polednová (RUZ), Jan Beneš (SJH) 

 


