
POKYNY 
Mistrovství ČR sprintových štafet 

 
 

Pořádající orgán:         Český svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt:  SK SKI-OB Šternberk  

Datum:  Neděle 23. 5. 2021 

Centrum závodu: Litovel, areál TJ Tatran Litovel – házená (GPS: 49.7027744N, 17.0808789E) 

Parkování: 
 

V ulici U Stadionu (v blízkosti fotbalového stadionu)  
ZÁKAZ PARKOVÁNÍ MIMO VYMEZENÝ PROSTOR 

Příjezd od dálnice 
Olomouc-Mohelnice 

Průjezd přes město Litovel je veden objížďkou přes závodní prostor, navíc je cesta 
z parkování do centra závodu pouze pro pěší kvůli opravě místní komunikace. 

• Vstup do centra závodu je z křižovatky Kollárova a Studentů – závodníci mohou 
vystoupit, řidiči pokračují objížďkou do ulice U Stadionu. 
 

 
 



   

Vstup do centra: Před vstupem do centra projdou závodníci přes FILTR (odevzdání vyplněného předem 
vytištěného formuláře selfreporting, měření teploty, zapsání výsledku PCR testu). 
Účastníci MČR sprintu jednotlivců již nic neodevzdávají a mohou vstoupit přímo do centra 
závodů (u vstupu se prokazují páskou na ruce). 

Prezentace: Pouze online (účetní doklady jsou dostupné v ORIS). 
Zadávání soupisek výhradně v IS ORIS do soboty 22. 5. 2021 do 20:00 hod. Z vážných 
důvodů lze soupisku změnit při vyzvednutí startovních čísel do 10:30 h. 

Časový program: 
 

9:30 – 10:30  výdej startovních čísel v prostoru cíle 

10:15 – 10:50  vstup do karantény všech závodníků  

11:00 start kategorie DH18 

12:15 start kategorie DH21 

13:45 vyhlášení vítězů   

Vzdálenosti: 
 

Parkoviště – centrum   1 100 m 

Centrum – start/cíl 0 m 

Centrum – karanténa  100 m 

Mapa: 
 

Litovel, 1:4 000, E=2 m, stav V/2021, hl. kartograf Jan Fátor, mapový klíč ISSprOM 2019, 
velikost A4, vodovzdorně upravena YUPO 150 

Terén: 
 

Historická městská zástavba, přilehlé parky, přilehlé sídliště. Běžecký podklad: asfaltové 
cesty/beton, kamenná dlažba, trávník. 

Upozornění: 
 
 

Závodí se ve městě za částečně omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti.  
V případě pěkného počasí může být v okolí náměstí vyšší počet cyklistů.  
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. 

Omezení obutí: Zákaz použití obuvi s kovovými hřeby. 

Popisy kontrol: Na mapách. 

Systém ražení:  Elektronické – SportIdent. V centru závodu bude k dispozici jednotka SIAC-test.  
Označovací jednotky systému budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON 
(umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička bude zapnuta v BEACON módu 
pro 1., 2. a 3. úsek. Cílová krabička nebude zapnuta v BEACON módu pro 4. úsek. 
Před startem je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V případě selhání SI 
jednotky jsou na mapě políčka R. 

Startovní čísla: Startovní čísla si vyzvednou kluby v cíli. Všichni závodníci běží se startovními čísly viditelně 
umístěnými na hrudi; závodníci bez startovního čísla nebudou vpuštěni na start. Startovní 
čísla se odevzdávají po doběhu v cíli. 

GPS tracking: Vybrané štafety kategorie DH21 poběží s GPS jednotkou. Vesty budou k odebrání  
v karanténě (je možné běžet s vlastní vestou). GPS jednotky budou vkládány do vest 
v karanténě 5 minut před odchodem na předávku. GPS jednotky budou po doběhu 
vybírány v cíli. 

Karanténa: Karanténa je pro obě kategorie (DH18 a DH21): 

• vstup do karantény bude umožněn od 10:15 do 10:50 h. 

• cesta do karantény vede doběhovým koridorem ze sběrné kontroly; 

• před vstupem do karantény u vchodu do školní jídelny bude probíhat elektronická 
kontrola čipů, do karantény bude umožněn vstup pouze závodníkům se správným 
čipem; 

• při pobytu v krytém prostoru je nutné mít roušku; 

• po elektronické kontrole čipů již nebude závodníkům umožněno do jejich startu 
opuštění karantény; 

• v prostoru karantény platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných 
komunikačních prostředků – porušení tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci; 

• k dispozici bude krytý prostor, WC a venkovní prostor pro rozcvičení; 



• závodníci obdrží GPS, popř. vestu; 

• věci odložené na označeném místě budou k vyzvednutí po doběhu. 

Ukázková předávka: V 10:15 h. 

Průběh závodu: Závodníci jsou povinni před startem vynulovat svůj čip a následně provést kontrolu 
Nulování v prostoru před předávkou. 

• Závodníci 1. úseků DH18 budou vpuštěni do startovního prostoru zhruba 5 minut před 
startem své kategorie. Mapový start je při vyběhnutí z areálu. 

• Závodníci 2., 3. a 4. úseku kategorií DH18 a závodníci DH21 budou včas společně 
odvedeni z karantény do prostoru předávky. 

• Po absolvování větší části trati probíhají závodníci diváckým úsekem na diváckou 
kontrolu v blízkosti arény. Čas od této divácké kontroly do cíle je 2-3 minuty. 

• Po absolvování závěrečné části tratě razí všichni závodníci sběrnou kontrolu. Po 
oražení sběrné kontroly běží závodníci povinným úsekem do cíle. Cestou odhazují 
mapu a následně odebírají mapu svůj další úsek a pokračují do cíle. 

• Na předávce dobíhající závodníci 1., 2. a 3. úseku nejdříve orazí cílovou kontrolu 
(bezkontaktní ražení) a teprve poté dotykem ruky předají štafetu dalším úsekům.  

• Závodníci ze 4. úseku dobíhají do cíle zvláštním koridorem, pro celkový výsledek je 
rozhodující pořadí na cílové čáře. Závodníci na čtvrtém úseku razí krabičku 
kontaktně v ruce cílového rozhodčího. 

 
 



 

 

 

Start: 11:00       DH18 
12:15       DH21 

Povinné úseky: Start – začátek orientace 
Divácký úsek 
Poslední kontrola – cíl  

Povinné úseky jsou vyznačeny koridory 

Parametry tratí: 
 
 
 
 

Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol 
DH18 – 1/4 1,9-2,0 10 m 18 
DH18 – 2/3 2,3-2,4 10 m 22 
DH21 – 1/4 2,1-2,2 10 m 20 
DH21 – 2/3 2,6-2,7 10 m 24 
 

Časový limit: 90 minut celá štafeta. 

Zakázaný prostor: Během závodu je zakázáno vstupovat do oblastí definovaných jako zakázané mapovým 
klíčem, resp. Pravidly OB (bod 13.2). Zákres v mapě má přednost, tzn. omezení přístupu je 
platné, i pokud závodník v terénu vyhodnotí, že by dané místo překonat mohl (viz Pravidla 
13.3). Na vybraných místech bude hlídáno pořadateli, některá kritická místa budou navíc 
označena páskou. 

Předběžné výsledky:  Průběžné výsledky k dispozici on-line (nebudou vyvěšovány), konečné výsledky v ORIS. 

Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu vyhlášení v prostoru cíle v 13:45 h. Vyhlášeny budou štafety na 1. – 3. 
místě. Žádáme závodníky, aby k vyhlášení vítězů nastoupili v klubovém dresu nebo 
overalu, nikoliv v civilním oblečení. 

Občerstvení: Balená voda 0,5 l po doběhu v cíli. 

WC: V centru závodu a v karanténě kabiny TOI TOI. 

Zdravotní služba: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po 
doběhu. Následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního 
pojištění. 

Dětská školka: Pořadatel nebude zajišťovat.  

Informace: https://obste.cz/Pages/Zavody/200516/, Jan Skoupý: skoupy.honza@gmail.com 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5182
https://obste.cz/Pages/Zavody/200516/


Protesty: Písemně se vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu.  

Jury: Marek Cahel (LCE), Zdeňka Kozáková (TBM), Daniel Wolf (TUR) 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB 2021. 

Funkcionáři závodu: Ředitelka závodu – Jan Skoupý (R3) 

 Hlavní rozhodčí – Miroslav Hlava (R1) 

 Stavitel tratí – Petr Skyva (R2)  

  

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 a na webu závodu. V průběhu akce budou pořizovány 
zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s 
§ 89 zákona č. 89/2012 sb. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě 
závodníků V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně 
fotografovi. 

 

 

 

Organizační a epidemiologická opatření: viz. Sdělení sekce OB 7/2021 

Selfreporting + vstupní filtr:  
Při vstupu do centra závodů bude vybírán vyplněný self-report formulář (k dispozici v ORIS) a 
bezkontaktně změřena teplota. Pro urychlení formulář prosím vytiskněte doma a předvyplňte. 
Osobám bez vyplněného formuláře a/nebo s teplotou vyšší než 37,5 C nebude umožněn vstup. 
Účastníci, kteří projdou vstupním filtrem, obdrží pásek na ruku pro rychlejší identifikaci. Bez 
odevzdaného self-report formuláře nebude závodníkům umožněn start a nebudou zařazeni do 
výsledků. Účastníci, kteří formulář odevzdají v sobotu, pak druhý den již nic neodevzdávají a mohou 
vstoupit přímo do centra závodů (u vstupu se prokazují páskou na ruce). 

RT-PCR test: 
Všichni účastníci jsou povinni absolvovat test metodou RT-PCR před prvním závodem, výsledek 
tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem na shromaždiště a současně nesmí být 
odběr vzorku starší 48 hod. od zahájení soutěžního víkendu (tj. sobota 22.5., 8:00). Výsledek testu 
bude zaznamenán v self-report formuláři a při vstupu předložen ke kontrole (SMS, protokol apod.), 
doklad o testu si ponechává účastník. Osoby s pozitivním výsledkem testu se nemohou akce zúčastnit. 
Tato povinnost se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, 
absolvovaly izolaci ve stanoveném rozsahu, nemají klinické známky onemocnění a od prvního 
pozitivního RT-PCR testu neuběhlo více než 90 dnů. Tento důvod pro výjimku z testování bude 
zaznamenán v self-report formuláři a příslušný doklad bude při vstupu předložen ke kontrole. 
Očkování nehraje roli, výše uvedená povinnost platí i pro očkované. 

 
 
         
 
 
 

  

https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob7-21.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4979


Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům  

za pomoc při organizování tohoto závodu. 

 

Partneři pořadatele  

 

    

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Partneři Českého svazu orientačních sportů  

     
 
 

            
 
 
 

 
 


