
 

Pokyny 
Přebor Jihočeského kraje v orientačním běhu štafety 

30.3.2018 

 (Postupový závod na MČR ve štafetách) 
 Veřejný závod štafet v orientačním běhu              

     
 
 

Pořádající orgán: Jihočeský krajský svaz ČSOS 
 
Pořádající subjekt: Orientační sporty Písek s pomocí SKP České Budějovice 
 
Datum: sobota 30. března 2019 
 
Místo konání: Dobrá Voda u Českých Budějovic – fotbalové hřiště 

 (48.9670864N, 14.5294814E) 
 
Příjezd:  Bude značen. Na shromaždiště je možný příjezd pouze ulicemi Lázeňská,  
 Hornická a Požárníků. Ze směru od ČB jeďte Lázeňskou ulicí až na konec Dobré 
 Vody k točně autobusu MHD, odbočte doleva do ulice Hornická a druhou  
 odbočkou vlevo odbočte do ulice Požárníků. V případě využití MHD jeďte  
 autobusy linek 6 a 10 až do zastávky Dobrá Voda, točna. Na shromaždiště  
 dojdete ulicemi Hornická a Požárníků (viz mapa). Jakékoli další ulice jsou  
 součástí prostoru závodu, jejich použití bude trestáno diskvalifikací. 
 

 
 
Upozornění: V Českých Budějovicích probíhá uzavírka Dobrovodské ulice mezi ulicemi U Lávky a 
Vodní, k příjezdu na Dobrou Vodu použijte Vrbenskou a Hlineckou ulici. 
 
 
 
Klasifikace závodu:  Denní závod tříčlenných družstev ve štafetách 

https://mapy.cz/s/3q7Av
https://mapy.cz/s/3q7Av


 
Zařazení do soutěží: Krajský přebor v kategoriích D18, H18, D21, H21 

      Vítěz přeboru postupuje na MČR 2019. 
      V rámci přeboru budou hodnoceny pro účely postupu na MČR pouze    
      jihočeské oddílové štafety. 

 
Kategorie: D18, H18, D21, H21(oddílové štafety) 
  MIX14 (smíšená štafeta, všichni členové do 14 let), 
  MIX (bez omezení věku, pohlaví, oddílu) 
 
Omezení účasti: Mohou startovat libovolné tříčlenné štafety, které se přihlásí v souladu s  
   rozpisem závodu. 
 
Informace: na stránkách ORIS , https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5164 
 a e-mailu  vojtik.toto@seznam.cz 
   
Vklady: DH18, DH21     400,- 
 MIX                   300,- 
 MIX 14         250,- 
  
 Dohlášky v den závodu za dvojnásobný vklad podle možností pořadatele 
 Změna soupisek v den závodu bude zpoplatněno částkou 80 kč 
 
 Vklady posílejte na účet klubu Orientační sporty Písek do pondělí 25.3.2019 
 7288864001/5500 VS 1902xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS.  
 Do zprávy pro příjemce uveďte prosím název oddílu. 
 
 V den konání závodu budou vklady vybírány za celý klub! 
 
Prezentace:    od 9:00 do 10:00  a od 12:30-13:30 
 
 
Start 00:  14:30  hromadný start ve vlnách  
 14:10  ukázka předávky štafet 
 
  H18, H21, MIX14      14:30 hod 
  D18, D21, MIX   14:35 hod 
  
 Společný start neodběhnutých úseků 16:10 
      
Shromaždiště: fotbalový stadion Dobrá voda u českých Budějovic  
 
Parkování: plácek před stadionem 
 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 50 m  
 centrum – start:   0 m 
 cíl – centrum:   0 m 
  
Mapa: Dobrovodské lomy, 1:5000, ekv. 2m, stav jaro 2019, ISSOM 2007,  
 Evidenční číslo 19|C|007|P; hlavní kartograf Filip Hulec.,  
 velikost A4; mapy budou v mapnících 
 
Zakázané prostory: Je přísně zakázáno překonávat jakékoli ploty a živé ploty, květinové záhony a 

soukromé zahrady. Dále je zakázáno vstupovat do prostoru fotbalového hřiště! 
Další zakázané prostory jsou v mapě vyznačeny těmito symboly: 

 ISSOM 201 Neschůdný sráz; 
 ISSOM 410/421Nepřekonatelná vegetace; 
 ISSOM 521.1 Nepřekonatelná zeď; 
 ISSOM 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada; 
 ISSOM 526.1 Budova; 
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 ISSOM 528.1 Oblast se zakázaným vstupem; 
 ISSOM 709 Nepřístupná oblast; 
 
Zvláštní mapové  
Značky: 

 
 
Popisy kontrol: Popisy budou vytištěny pouze na mapě 
 
Terén: Předměstská zástavba bývalého lázeňského místa, parky a příměstské  
 lesíky, značně vertikálně členité. Pozor! Provoz na komunikacích v obci  
 není omezen, dbejte své osobní bezpečnosti.Nedoporučuje se obuv  
 s hřeby. Dávejte pozor při vbíhání do pozemních komunikací!!! 
 
 
Občerstvení: v cíli – voda 
 
 
Štafety:  Před předávkou, než závodník vyběhne do závodu, provede 

vymazání čipu v krabičce (CLEAR) a provede kontrolu v příslušné jednotce,  
neprovedení kontroly čipu znamená diskvalifikaci. Vypnutí SIAC čipu - kontrola 
SIAC OFF bude ve vstupu do předávky. Ukončení závodu (úseku) je  
označením čipu v cílové jednotce. 1. a 2. úsek štafet nejprve orazí cílovou  
jednotku a teprve potom předá štafetu následujícímu úseku. 3. úsek štafety  
ukončí závod oražením cílové jednotky.  
Jeden čip nesmí být v závodě použit 2x. 
Kontroly nebudou nastaveny pro použití v modulu AIR+ (BEACON mode) pro 
bezkontaktní ražení. Záznam do SI čipu bude pouze klasickým kontaktním 
ražením!!!  
Při poruše razícího zařízení označí závodník průchod kontrolou do mapy 
a oznámí to pořadateli v cíli. Všichni závodníci jsou povinni vyčíst svůj čip v co  
nejkratším termínu po doběhnutí svého úseku štafet. 

 
Tratě:  Některé tratě se vícekrát kříží. Věnujte zvýšenou pozornost kontrole kódů  
 kontrol, místy jsou blízko sebe. Předpokládané časy vítězů snížené o 20% oproti 
 soutěžnímu řádu JčKS ČSOS. 
   
Závodní čísla:   Závodníci štafet běží se startovními čísly, které obdrží při prezentaci. Závodník je 

povinen mít připevněno startovací číslo své štafety s pořadím úseku 
viditelně na hrudi (ne na zádech ani na nohou). Čísla štafet budou 
uveřejněna ve startovce. 

 
 
Průběh štafet:  První úseky štafet se dostaví 10 minut před startem kategorií dle harmonogramu  
  do prostoru startu. Dle pokynu pořadatele vynulují čip a provedou kontrolu v  
  příslušné jednotce. Poté se postaví na určené startovní místo, kde bude před  
  každého závodníka položena mapa s kresbou k zemi. Po odstartování si  
  závodníci prvních úseků odeberou mapu a vybíhají na svou trať.  
 
 
Předávka:  V prostoru startu, cíle štafet. Závodník dalšího úseku se přichystá s časovým  

 předstihem k převzetí štafety. Dle pokynu pořadatele vynuluje čip a provede  
 kontrolu v příslušné jednotce. Poté vyčkává na určeném místě doběh předešlého 
úseku své štafety. Předávka probíhá dotykem mezi závodníky. Mapu pro 
následující úsek odebere závodník po vyběhnutí cca 50 metrů – na plotě. 
Nedaleko od prostoru předávky je divácká úsek a kontrola, kde jednotlivé štafety 
mohou sledovat proběhnutí štafet. Úsek od divácké kontroly k předávce zabere
3-10min. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyčítání čipů:  Ve výpočetním středisku v centru závodu. Vyčtěte si prosím čipy co nejdříve po  
 dokončení závodu. Časový limit: štafety 180 minut 
 
Cíl:  pořadí štafet v cíli určuje cílový rozhodčí 
 přesnost měření času na celé sekundy 
 uzavření cíle v 17:30 hodin. 
  
Výsledky: Budou průběžně uveřejňovány online 
 
Vyhlášení:  Co nejdříve po doběhnutí všech kategorií po vyhlášení dopoledního závodu 

ve Sprintu cca 16:30. Oceněni budou tři nejlepší štafety v kategoriích 
H21,D21,H18,D18,MIX14 (diplomy a drobné ceny). Kategorie MIX – pouze 
diplomy. 

 
Školka: Není zajištěna – v prostoru shromaždiště je dětské hřiště 
 
Jury: Jiří Vébr VTA6901 
 Alena Nováková KRE7450  
 Radim Hošek TAP8737 

      
Informace:      na webu závodu ve svazovém systému ORIS: 
 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5164 a e-mailu vojtik.toto@seznam.cz 
  
Předpis:            Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu JčKSOS.  

  
Protesty:          Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předkládají hlavnímu  
 rozhodčímu       
 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu:  Vojtěch Blažek 
 hlavní rozhodčí:  Filip Hulec R3 
 stavba tratí:  Vojtěch Blažek R2 
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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, 
startovky 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. 

  
Závod probíhá podle Pravidel OB.  Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný za svou 

bezpečnost! Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Přejeme příjemný 
orientačně-běžecký zážitek. 

  
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a obec Dobrá Voda 

  
    

 
 

Parametry tratí : 
 


