
Liga Vysočiny, 4. závod
Jihočeský žebříček, 4. závod
28.4.2019

POKYNY

Termín: 28.4.2019 (neděle)

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Typ závodu: závod jednotlivců na krátké trati

Shromaždiště: Horní Pěna, hřiště u hráze rybníka Dřevo
Poloha: 49.0962000N, 15.0431000E (https://en.mapy.cz/s/3njf6)

Zákaz vstupu na soukromý pozemek s chatou u jihozápadního rohu shromaždiště.

Oddílové stany je možné postavit i na fotbalovém hřišti. Kromě běžných stanových kolíků však do země neza-
tloukejte žádné větší objekty (stojany na oddílové vlajky apod.).

Parkování: Osobní automobily v těsném okolí shromaždiště, výhradně dle pokynů pořadatelů. Bude vybíráno
parkovné ve výši 20 Kč / auto. Příjezd po zpevněné cestě (pozor, není zanesena na mapách.cézet) od silnice 128.
Odbočka hned za božím mukem (při příjezdu od Horní Pěny), bude značena lampionem.

Parkování autobusů na oplocené ploše sběrného dvora v obci Horní Pěna, viz mapa na str. 6. Parkovné nebude
vybíráno. Příjezd na P bus: v Horní Pěně odbočit ze silnice 128 směr Dolní Pěna a Malíkov nad Nežárkou, po
100 m před Ježíšem Kristem znovu doleva směr Malíkov nad Nežárkou, po dalších 250 m opět doleva (u kravína)
po zpevněné komunikaci. Odbočky u Ježíše Krista a kravína budou značeny. Příchod na shromaždiště po hrázi
rybníka Dřevo, vzdálenost 600 m, značeno zelenobílými fáborky.

Prezentace: 9:00 – 10:15.

Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce. Až do neděle 28.4. (7:00) lze zasílat požadavky na
změny či dohlášky e-mailem (SJHprihlasky@seznam.cz). E-mailem budou (ne)potvrzeny změny/dohlášky zaslané
nejpozději 27.4. v 18:00, později zaslané změny/dohlášky budou (ne)potvrzeny nejpozději na prezentaci. Prosíme
tímto o minimalizaci dodatečných přihlášek učiněných až na prezentaci (platí též pro kategorie P a HDR).

Od 10:15 již nebudou přijímány žádné dohlášky do soutěžních kategorií.

Změna čísla čipu a změna jména v rámci kategorie a klubu zdarma. Jiné změny budou považovány za dohlášku.

Vzdálenosti: Shromaždiště – Start 1 400 m
Cíl – Shromaždiště 1 800 m
Cíl – Start 700 m

Vše po zpevněných cestách s minimálním převýšením. Cesta z cíle vede téměř okolo startu (ke startu odbočka
150 m do lesa). U odbočky na start možnost odložení věcí, při deštivém počasí bude postaven přístřešek.

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina, parametry tratí
viz tabulka na str. 5.

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru v centru závodu. Popisy nejsou vytištěny na mapě.

Pokyny: Liga Vysočiny, Jihočeský žebříček, 28.4.2019 1

https://en.mapy.cz/s/3njf6
https://en.mapy.cz/s/3njf6
mailto:SJHprihlasky@seznam.cz


Start: Intervalový, 00 = 11:00, vzdálenost ze shromaždiště 1 400 m, značeno modrobílými fáborky.

Cesta na start vede z velké části chatovou osadou. Nevstupujte na upravená prostranství před chatami
a to i v případě, že nejsou oplocena.

Závodníci kategorií HDR a P startují v libovolném čase dle pokynů startéra, nejdéle však do startu posledního
závodníka ostatních kategorií, na startu razí startovní kontrolu.

Cíl: Vzdálenost na shromaždiště 1 800 m, prvních 550 m po asfaltové lesní komunikaci (značeno červenými
fáborky) až k odbočce na start, zbytek společné s cestou na start (modrobílé fáborky). Žádáme doprovod HDR,
který se bude z cíle vracet na start, aby si nezkracoval cestu lesem. Jedná se o zanedbatelné zkrácení do 100 m.

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 po vypršení limitu posledního startujícího závodníka.

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie.

Fáborkové tratě: Značeny oranžovými fáborky, trat’ ze sběrné kontroly (kód 100) do cíle červenými fáborky.

Průběžné výsledky: Budou vyvěšovány v centru závodu.

Vyhlášení výsledků: V centru závodu, předpoklad okolo 14:30. Vyhlášeni budou první tři závodníci v žákov-
ských kategoriích, kteří obdrží diplom a drobné věcné ceny. Dále budou vyhlášeni první tři závodníci v kate-
goriích H21C a D21C, kteří obdrží věcné kalorické ceny od sponzora závodu – firmy Prantl Masný průmysl
(www.janprantl.cz). Ceny v kategoriích DH21C je nutné převzít osobně, v případě nepřítomnosti postupují
ceny na další (u vyhlášení přítomné) závodníky v pořadí. V kategorii HDR budou vyhlášeni všichni účastníci.

Systém ražení: Pro všechny kategorie elektronický, SportIdent. Během závodu nebudou krabičky SI nastaveny
na bezkontaktní způsob ražení. Každý čip lze během závodu použít nejvýše jednou. Závodník je povinen v prvním
koridoru před startem provést vymazání čipu, ve druhém kontrolu mazání. Ve třetím (posledním) startovním
koridoru bude možnost vypnutí bezkontaktního ražení SIAC čipů (SIAC OFF).

V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených
políček v mapě. Mapu s ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Závodník je povinen vyčíst svůj čip
i v případě, že závod nedokončí.

Čas je měřen na celé sekundy.

Mapa: Moravův lom (http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/moravuv-lom-2019),
mapováno 2017–2018, revize 10–12/2018 a duben 2019. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m, klíč ISOM 2017-2, autor Arnošt
Komárek. Rozměr mapy 297×210 mm (A4). Mapa bude vytištěna na voděodolný pretex. Rozhraní porostů jsou
značena zelenými čárkami.

Zvláštní mapové značky:

Terén: Velice různorodý v nadmořské výšce 510 – 590 m. Z jedné třetiny typický vysočinsko-jihočeský les
s rozlehlejšími oblastmi hustníků, s vodotečemi, potůčky a rybníčky. Z jedné třetiny mírně kopcovatý v poměrně
dobře průběžném lese v oblasti bývalého lomu s nahodile rozmístěnými kameny, skalkami a dalšími pozůstatky
těžební činnosti. Z jedné třetiny oblast rozlehlé louky před cca 15 lety zalesněné.

Zakázané prostory: Veškeré lesní porosty ohraničené silnicí č. 128 (Horní Pěna – Číměr), silnicí 149 (Číměř –
Lásenice), spojnicí těchto silnic přes obec Bílá a lesní asfaltovou silnicí (cesta z cíle ke startu). Les v těsném okolí
posledních 150 m cesty na start (po odbočení z asfaltky) je volně přístupný pro rozcvičování apod., zásadně jej
ale neznečišt’ujte!
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Občerstvení: Voda/št’áva po doběhu v cíli.

Na shromaždišti prodej buchet, koláčů apod., obvyklých teplých i studených nápojů. V nabídce bude dále:
polévka, guláš, klobásy, párky.

WC, mytí: WC pouze na shromaždišti (3× ženy, 3× muži k sezení, 3× muži ke stání) v objektu šaten fotbalového
hřiště. Cestou na start již není možné vykonat velkou potřebu! Mytí, případně vyplavání možné v rybníku Dřevo.
Přístup na pláž viz mapa na str. 6 (stav vody v mapě je z prosince 2018 a již neodpovídá skutečnosti, vody je
víc). Nepoužívejte saponáty.

Školka: Bude zřízena na shromaždišti (změna oproti rozpisu). Děti umist’ujte do školky pouze na dobu nezbytně
nutnou! Od školky lze absolvovat též minizávod v okolí shromaždiště.

První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena lékařem přítomným v cíli. Pro případy vážnějších zranění
je k dispozici Nemocnice Jindřichův Hradec (6 km ze shromaždiště) s pohotovostí (též chirurgickou), vstup od
kruhového objezdu na vidlici Vídeňské a Jáchymovy ulice. Možnost parkování v areálu nemocnice.

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám zasílejte na e-mailovou adresu SJHprihlasky@seznam.cz.
Protesty v průběhu závodu předkládejte písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění) e-
mailem hlavnímu rozhodčímu na milhavlik@seznam.cz s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní závod“.

Ředitel závodu: Petr Nouza (R3)
Hlavní rozhodčí: Milan Havlík (R3)
Stavba tratí: Arnošt Komárek (R3)

Jury (návrh): Martin Krejsa (CHT), Ivo Šafařík (OPI), Alena Voborníková (CTB).

Další informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5005,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Zákaz vstupu do lesa se psem.

Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem.

Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.,
a obce Horní Pěna a Číměř.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území, které z velké části spravuje
podnik Lesy České republiky, s.p. Jsou to i Vaše lesy, chovejte se v nich ohleduplně.
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Parametry tratí

Délka Převýšení Délka Převýšení
Kategorie [m] [m] Kontrol Kategorie [m] [m] Kontrol

D10N 1 630 30 6 H10N 1 630 30 6
/ 3 300 / 3 300

D10 1 840 30 8 H10 1 840 30 8

D12 2 440 40 12 H12 2 790 45 12

D14 2 810 70 12 H14 3 010 85 14

D16 2 910 85 13 H16 3 710 90 14

D18 3 470 85 13 H18 4 000 95 16

D21C 4 720 110 19 H21C 5 550 135 25

D21D 3 590 95 14 H21D 4 590 90 20

D35 3 940 90 16 H35 4 800 115 21

D45 3 230 90 13 H45 4 180 95 19

D55 2 980 60 14 H55 3 570 95 15

D65 2 380 40 10 H65 2 620 45 12

HDR 1 830 30 7 P 2 760 45 14
/ 3 300
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Situační mapa
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