
 

 

POKYNY K ZÁVODU 
 

 

Liga Vysočiny, 5. závod, podzim 2019 
 

 

Datum:   12. 10. 2019 

 

Pořadatelský orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS 

 

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub OK Jihlava (SJI) 

 

Druh závodu: závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

 

Místo (centrum): Větrný Jeníkov – budova ZŠ (49.4772133N, 15.4813375E) 

    

Kategorie: D/H10N, D/H10, D/H12 , D/H14, D/H16, D/H18, D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, 

D/H55, D/H65, HDR, P (příchozí) 

 Tratě D/H10N a HDR jsou značeny oranžovými fáborky. 

  

Parkování: bezplatně, v areálu zámku; dodržujte pokyny pořadatelů a neparkujte jinde v obci; cesta 

z parkoviště bude značena červeno-bílými plastovými fáborky  

 busy – dle možností na náměstíčku tak, aby nepřekážely ostatní dopravě 

 

Prezentace:  v centru závodů v den konání 8:30 - 9:15 hod. 

 

Vzdálenosti:  parkování – centrum: 250 m 

   centrum – start: 3.100 m 

   centrum – cíl: 2.900 m 

Cesta na start (značena modro-bílými fáborky) vede kolem cíle. Bude zde 

občerstvení, možnost odložit si věci ve stanu a pro případ, že si nebudete stíhat předat 

malé děti, také možnost jejich krátkodobého pohlídání (nejedná se o klasickou školku). 

Zároveň se omlouváme za větší vzdálenost na start a z cíle, bylo třeba reagovat 

na probíhající práce v lese. 

Upozornění 1:  V prostoru bude též zeleno-bílými fáborky značena trasa pro Highlandera. Buďte 

pozorní, ať nedorazíte jinam! 

 Cesta na start vede přes chatovou osadu – neopouštějte, prosím, značenou cestu 

a neznečišťujte prostor osady! 

    

Převlékání: ve vyhrazeném prostoru v centru (ve škole) – dodržujte značení a pokyny pořadatelů; 

v budově školy dodržujte striktní zákaz pohybu v obuvi! (doporučujeme 

přezůvky); stavba oddílových stanů není možná; zákaz převlékání na školním hřišti, 

kde se též nesmí jezdit na kole, odrážedlech apod. 

 

Upozornění 2:  Upozorňujeme závodníky na konání dvou paralelních akcí dne 12. 10. 2019 

ve Větrném Jeníkově. Spolu s oblastním žebříčkem Ligy Vysočiny se koná i závod 

HIGHLANDER extreme race. Oba závody pořádá OK Jihlava. Shromaždiště je pro obě 

akce stejné, přesto prosíme závodníky z Ligy Vysočiny, aby nevyužívali hřiště u školy 

k převlékání. Toto hřiště je vyhrazeno čistě pro závod Highlandera. Cesta na start 

závodu Highlander bude značena zeleno-bílými fáborky. Start i cíl oblastního žebříčku 

Ligy Vysočiny je oddělené od startu Highlandera. Pokud si vaše děti chtějí tento závod 

https://mapy.cz/s/jopagozeku
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také vyzkoušet, tak dětská verze Highlandera startuje mezi 11:30 a 12:00 právě na hřišti 

u školy. 

 

Systém ražení: SportIdent, krabičky nebudou nastaveny na bezkontaktní ražení. Před startem je 

závodník povinen provést vynulování (jednotka CLEAR) a kontrolu SI čipu (jednotka 

CHECK), v posledním startovním koridoru bude možnost vypnutí SIAC (jednotka 

SIAC OFF). 

 Při poruše SI jednotky použijte náhradní mechanické ražení do mapy. V takovém 

případě je závodník povinen na tuto skutečnost upozornit ihned po doběhnutí 

rozhodčího v cíli. 

 Každý závodník je povinen si po absolvování závodu vyčíst čip v centru závodu a to 

i v případě, že závod nedokončí. Každý čip může být použit v závodě pouze jednou. 

 

Popisy kontrol: ve formě piktogramů, samoobslužně v centru závodů; popisy nejsou vytištěny na mapě 

    

Start 00: intervalový, 10:00 hodin 

 Kategorie HDR a P mohou startovat kdykoliv do času 100. Tyto kategorie mají vlastní 

koridor a startují na startovací jednotku v rukou startéra. 

 Doprovod kategorie HDR absolvuje nejdříve svůj závod. 

 

Časový limit:  150 minut pro všechny kategorie 

 

Povinné úseky: start – začátek orientace – značeno červenými fáborky 

   poslední kontrola – cíl – značeno červenými fáborky 

 

Cíl:   většina trasy z cíle je shodná s cestou na start 

   Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play! 

   Uzavření cíle – po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. 

 

Občerstvení: na trati – voda pro delší trasy (na postupech, vyznačeno v mapě); v cíli – šťáva 

pro všechny; v centru – obvyklý bufet 

 

Výsledky:  průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné výsledky v ORIS 

 

Vyhlášení vítězů: po skončení závodu, cca ve 13:30 hod. Vyhlášeni budou první tři závodníci 

v žákovských kategoriích. Účastníci kategorie HDR obdrží drobnou odměnu za cílem.  

 

Terén: zvlněný vysočinský les, porostově velmi různorodý (hustníky, paseky) 

 trať HDR není vhodná pro kočárky 

 

Mapa: Roháč – východ, stav jaro 2019, hl. kartograf Z. Rajnošek, měřítko 1:10.000 

pro všechny kategorie, E 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapa nebude upravena 

vodovzdorně (PE obal k dispozici na startu); upozornění – v lese se stále průběžně 

pracuje, můžete tak narazit na nové paseky, vyjeté cestičky od lesní techniky apod.; 

vývraty nejsou mapovány 

 

Časy vítězů:   dle Přílohy č. 1 Soutěžního řádu soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu 

 

Jury:   Vladislava Fencíková (JHB) 

   Jan Hladílek (PZR) 

   Miroslav Orálek (TTR) 

 

Informace:  Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel.: 606 621 490 

 

mailto:venhoda@seznam.cz


Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Oblasti Vysočina 

v orientačním běhu a Prováděcích předpisů k soutěžím Oblasti Vysočina v orientačním 

běhu v roce 2019 

 

Protesty: s vkladem 200 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu nebo poštou (Aleš Petráček, 

Březinova 129, Jihlava, alespetracek@seznam.cz) 

 

Hlavní osoby: ředitel závodů: Eva Dokulilová 

hlavní rozhodčí: Aleš Petráček (R1) 

stavitel tratí: Petr Kaňák (R3) 

 

Upozornění 3: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

 Závodníci doprovázení psem či jiným zvířetem nebudou vpuštěni na trať (čl. 20.7 

Pravidel orientačního běhu). 

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné se souhlasem ředitele závodu. 

 

WC + mytí:  omezeně v centru závodů  

 

Zdravotnické zabezpečení:   
První pomoc pouze v centru závodů. Následnou lékařskou pomoc si každý účastník 

hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 

Ochrana osobních údajů a fotografování: 
 Přihlášením se na tento 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 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 vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte 

s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 

 

 

 

Neopakovatelné zážitky z ještě stojícího lesa Vám přejí pořadatelé z OK Jihlava! 
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