
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
OK Slavia Hradec Králové 

 

sobota 25. 9. 2021 
Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A – sprint, 

závod Východočeského poháru 
 

P O K Y N Y 
 
Datum: 25. září 2021 (sobota) 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
Pořádající subjekt:  OK Slavia Hradec Králové, z.s. 
Centrum závodu:  Hradec Králové – Pouchov, softbalové hřiště (50.2273N, 15.8443E). 
Anti-Covid:  Každý účastník závodu (závodníci i doprovod) musí při vstupu do centra závodu odevzdat 

vyplněný evidenční list s kontaktními údaji, které je ke stažení v ORISu.  
  Dodržujte mezi sebou rozestupy a používejte zdravý rozum. 
Příjezd:  Povinný příjezd je pouze z jihu ulicí Pouchovskou (od centra města přes železniční přejezd). 

Jakýkoliv jiný příjezd je důvodem k diskvalifikaci. Hradečáci, preferujte dopravu na kole. 
Parkování aut:   Na určených místech (viz plánek), řiďte se pokyny pořadatelů a mějte na zaparkování dostatečnou 

časovou rezervu. Vzdálenost do centra závodu je do 1 km. Parkovné se neplatí, poděkování za 
poskytnuté plochy patří Stavebnímu bytovému družstvu Hradec Králové a firmě Dr. Müller 
Pharma s.r.o. 

Výstup z autobusu: Na zastávce MHD – viz plánek. Následně autobusy zaparkují na ploše před hradeckým letištěm 
(50.2376N, 15.8395E). Před odjezdem si autobus včas zavolejte k přistavení na stejné místo. 

Prostor závodu:  Hradec Králové – ohraničený ulicemi Věkošská, J. Černého, K Zastávce, Pouchovská, Malá,   
  U Kovárny, Velká, Za Kostelem (včetně těchto ulic). Veškeré pokusy o fyzické prozkoumání 

terénu a trénink v prostoru sportovní akce jsou zakázány. Závodů se nemůže zúčastnit závodník, 
který v prostoru závodu bydlí nebo je z jiného důvodu s terénem seznámen tak dobře, že by měl 
podstatnou výhodu proti ostatním závodníkům. V případě pochyb závisí toto rozhodnutí na 
hlavním rozhodčím.   

Prezentace: V omezeném režimu v centru závodu 8:30 – 9:00 hodin, pouze pro nejnutnější záležitosti, 
například nahlášení změny čísla SI čipu. Nebudou vyřizovány žádné dohlášky ani změny. 

Funkcionáři:  ředitel:  Jan Netuka (kontakt: jnetuka@wo.cz, 731 187 652) 
 hlavní rozhodčí: Jan Fátor, R1 (kontakt: stareye@email.cz, 725 850 045) 
 stavitel tratí:  Vojtěch Netuka, R2 
Jury: Roman Zbranek (TZL 8808), Zdeněk Šabatka (PHK 8900), Tomáš Bubela (ASU 8108) 
Kategorie: Český pohár: D21E, H21E  
 Žebříček A: D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A 
 Rankingový závod: D21A, H21A  
 Východočeský pohár:  
 D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, H10C, H12C, H12D, H14C, H14D 

D16C, D18C, D21C, D21D, H16C, H18C, H21C, H21D  
 D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D  
 D65C, H65C, H65D, H75C 
Terén:  Městský mix (sídliště, bloky RD, park, školní a sportovní areály), téměř bez převýšení. 
  Při přebíhání ulic dávejte pozor na auta, provoz v prostoru závodu není nijak omezen!!! 
  Taktéž buďte pozorní a ohleduplní k dalším závodníkům i k veřejnosti. Zejména na nárožích 

budov a v úzkých průchodech – takových možných kolizních míst je v prostoru závodu 
opravdu hodně!!! 

Mapa: Pouchov - Věkoše, M 1:4000, E 2 m, září 2021, ISSprOM 2019, A4, v obalu, autor Jan Netuka, 
 prostor nebyl pro OB dosud zmapován. Mapy se v cíli nevybírají. Zvláštní mapové symboly: černý 

křížek = jiné umělé objekty různého druhu. Průchody v plotech nejsou z prostorových důvodů 
zvýrazněny značkou 519 Průchod. 

Systém ražení:  Elektronický systém SportIdent v bezdotykovém režimu. SI čip nesmí být použit dvakrát. 
GPS:   Povinné pro kategorie Českého poháru, výdej v karanténě nejpozději 10 minut před startovním 

časem. Využití vlastní vestičky vítáno. Sledování bude umožněno až po skončení závodu, odkazy 
budou v ORISu. 

Popisy kontrol:  Pro všechny kategorie jsou vytištěné na mapě a k odebrání ve druhém startovním koridoru. 
Možnost úpravy popisů bude omezená, ideální je vsunutí do popisníku. 



Start: 00 = 9:30, vzdálenost 1.6 km, značeno modrobílými fáborky. Závodníci, kterých se netýká 
karanténa, budou do předstartovního prostoru vpuštěni nejdříve v čase 60 (= 10:30).  

 V prvním koridoru si závodník vynuluje svůj čip, v druhém bude kontrola nulování a odběr 
popisů. V posledním koridoru startu se závodník postaví ke své mapě. Na signál startu si mapu 
odebere a vyběhne.  

 V předstartovním prostoru na určeném místě bude možné odložit oblečení, které bude dopraveno 
zpět do centra závodu. Stane se tak pouze dvakrát během závodu – v 10:30 a po posledním 
startujícím. 

Karanténa: Pro kategorie ČP a ŽA, vzdálenost 1.5 km (= v předstartovním prostoru). Závodníci těchto 
kategorií jsou povinni dostavit se do předstartovní karantény do 9:30. Součástí karantény je 
několik stanů, odběr startovních čísel, odběr GPS, k pití voda a WC, taktéž i komunikace pro 
rozběhání. 

Tratě:  Kategorie Českého poháru a Žebříčku A mají trať rozdělenou na dvě mapy, které jsou ze 
dvou stran v jednom obalu (poslední kontrola na první mapě = start na druhé mapě). 

  PRO VŠECHNY: Velmi pozorně si hlídejte pořadí kontrol. Příklady křížení tratí: 
 

 
   
  Umělé překážky budou vypadat jako na MS v Terezíně (v mapě značka 518 Nepřekonatelný plot): 
 

   
 
  Mapové značky vyjadřující zákaz překonávání: 
 

   
 
Cíl:  V centru závodu.  
Časový limit:  45 minut 
Uzavření cíle:  Ve 12:45 
Výsledky:  Průběžné v centru závodu, konečné v ORISu. 
  živě: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20546 
Vyhlášení vítězů:  Vyhlášeni budou první tři v kategoriích Českého poháru a Žebříčku A v 11:15.  
Zdravotní služba:  První pomoc v cíli. 
Občerstvení:  Voda v karanténě, voda a šťáva v cíli.  
  Prodej občerstvení v centru závodu pořadatel nezajišťuje. 
WC:  V centru závodu a v předstartovním prostoru Toi-Toi. 
Mytí:  Pořadatel nezajišťuje. 



Informace:  https://sprint2021.shk-ob.cz, https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5284 
Protesty:  Písemné s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům 

po ukončení závodu se zasílají písemně poštou na adresu hlavního rozhodčího:  
Jan Fátor, Hnátnice 15, 561 01 

Omezení obutí: Jsou zakázané boty s hřeby.  
Hlídání dětí:  Školka nebude zřízena. 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace závodů) je možné pouze se 

souhlasem ředitele závodu. 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB ČSOS a Prováděcích pokynů k 

soutěžím ČSOS v OB v roce 2021 a Soutěžního řádu Východočeské oblasti.  
 
Ochrana osobních údajů a fotografování: Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu 
Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. Závodníci 
běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány 
zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parametry tratí (délka měřena po spojnici): 
 
kat.      d/km    př./m           kat.      d/km    př./m          
D21E 2,2 5   H21E 2,5 5  
  
D16A 2,1 5   H16A 2,3 5  
D18A 2,1 5   H18A 2,2 5   
D20A 1,9 5   H20A 2,3 5  
 
D21A 2,2 5   H21A 2,3 5  
 
D10C 1,4 5   H10C 1,4 5   
D12C 1,9 5   H12C 2,1 5   
D12D 1,4 5   H12D 1,4 5 
D14C 2,0 5   H14C 2,2 5 
D14D 1,9 5    H14D 2,1 5       
D16C 2,1 5   H16C 1,9 5  
D18C 2,1 5   H18C 1,9 5  
D21C 1,8 5   H21C 2,1 5  
D21D 1,8 5   H21D 2,3 5  
D35C 1,8 5   H35C 2,3 5  
D35D 1,9 5   H35D 2,1 5  
D45C 1,9 5   H45C 2,1 5  
D45D 1,7 5   H45D 1,9 5  
D55C 1,7 5    H55C 1,9 5  
D55D 1,2 5   H55D 1,7 5  
D65C 1,2 5    H65C 1,7 5  
     H65D 1,7 5  
     H75C 1,7 5  
  
  
  
 
  



Mapka příjezdu, parkování a příchodu do centra závodu: 

 


