
                                                       POKYNY 
         PRO 1. KOLO  SOUTĚŽÍ VÝCHODOČESKÉ OBLASTI V ORIENTAČNÍM BĚHU 2020 
 
  
Vítáme Vás na 1. kole závodů Východočeského poháru v orientačním běhu, který            
pro Vás připravil TJ Start Náchod, oddíl orientačního běhu. 
 
Pořadatel TJ START NÁCHOD, z.s., oddíl orientačního běhu 
Datum Sobota 5. září 2020 
Centrum závodu Jívka, areál dolu Bohumír (GPS: N 50°33', E 16°5,54') 
Prezentace V centru závodu od 8.45 do 9.30 hod 

Dohlášky možné do počtu vakantů v kategorii za dvojnásobný vklad          
(HDR, P, T za základní vklad). 

Příjezd Žádáme, abyste s ohledem na parkování a bezpečnější příchod ke          
startu přijížděli k centru závodu pouze jednosměrně od        
jihovýchodu po silnici z obce Jívka II. (mapa) 
V kraji je několik uzavírek a dopravních omezení (spojka ze Rtyně           
na Odolov je uzavřená, objížďka přes Strážkovice; zdržení kolem         
10 min v Č. Kostelci a v Úpici; uzavírka v Horní Radechové na             
trase Náchod - Č. Kostelec) 

Parkování Auta u centra závodu a podél příjezdové komunikace dle pokynů           
pořadatele. 
Autobusy dle pokynů pořadatele poblíž centra závodu (viz. plánek). 
Bude vybíráno parkovné 20,- Kč za auto, autobus zdarma. 

Vzdálenosti Parkoviště - centrum: 0 - 1 000 m, autobusy 300m 
Centrum - start: 1 000 m; značeno modro-bílými  fáborky 
Cesta na start vede protisměrně po příjezdové komunikaci. 
Centrum - cíl: 0 m; značeno červeno-bílými fáborky 

Start 00 = 10.00 hod, intervalový 
Kategorie HDR, P a T ve zvláštním koridoru se startovní krabičkou.           
Příchod na start do startovního času 140. 
Startovní listiny byly oproti zvyklostem roztaženy, aby byly sníženy         
počty účastníků v jeden čas v prostoru startu a cíle. 

Mapa Kuprovka, měřítko 1:10000, E = 5m, stav 2020, ISOM2017 
Mapoval: Z. Sokolář 
formát A4, mapa bude upravena vodovzdorně 

Zvláštní mapové značky černý křížek - pozůstatek těžební techniky 

modrá hvězdička - studna 

https://en.mapy.cz/s/jasokacova


Trať Zkrácená klasická trať 

Terén Různorodý terén s pozůstatky těžby, časté srázy a balvany,         
rozmanité porosty s velmi dobrou i sníženou průběžností. 

Upozornění             Závod probíhá v CHKO Broumovsko. 
Tratě kříží méně frekventovanou lesní cestu, dávejte pozor při         
přebíhání. 
Dětské tratě přebíhají hluboké údolí s potokem přes úzkou lávku,          
prosíme o zvýšenou ostražitost. Na místě bude dospělý dozor. 
V prostoru probíhá těžba stromů, v místech skládek vytěženého         
dřeva může probíhat strojní manipulace. 
Kontrolujte si kódy. Běží se na malém prostoru a v lese je hodně             
kontrol často poměrně blízko u sebe (v rámci pravidel). 
Dbejte prosím osobní bezpečnosti, vyhýbejte se místům těžby a         
lesních prací v dostatečné vzdálenosti. 
Pohyb po lesních pozemcích je na vlastní nebezpečí. 
Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm v lese a do 50 m             
od lesa. 
Zákaz pohybu po tratích se psy. 

Zakázané prostory  Zákaz vstupu do oplocenek. 
Zákaz vstupu na soukromé pozemky a do prostoru chatové osady          
a přilehlé rokle (v mapě vyznačený zakázaný prostor fialovým         
šrafováním).  

Startovní listiny Budou zveřejněny na stránce závodu v ORIS a v centru na           
informačních tabulích. 

Popisy kontrol Každý závodník si vyzvedne piktogramy své tratě v centru závodu. 
Systém ražení Elektronický razicí systém SPORTident v režimu bezkontaktního       

ražení. 
V případě poruchy ražení mechanicky kleštěmi do mapy. Kontrola         
náhradního ražení v cíli. 

Časový limit           100 minut 
Cíl Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. 

Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání         
čipů v centru závodu, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo          
neorazí všechny kontroly. 

Výdej map Mapy se v cíli neodevzdávají, spoléháme na férové jednání         
závodníků. 

Výsledky Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu. 
 



Vyhlášení vítězů    V centru závodu odhadem ve 13.45 hodin. 
Vyhlašují se pouze žákovské kategorie. 
U kategorie HDR jsou ke stupňům vítězů pozváni všichni závodníci. 

Občerstvení V centru závodů po doběhu voda a stánek s jednoduchým           
občerstvením. 
Ráno prodej kávy a sladkého pečiva. 

WC                           Toalety TOI TOI, pisoár v centru závodu (na startu nebudou). 
Mytí                          V centru cisterna s užitkovou vodou. 
První pomoc V centru závodu u vyčítání. 
Předpis Soutěží se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu VČO. 
Protesty U hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč, při oprávněném protestu           

se vklad vrací.  
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 na webu závodů a          
v informačním systém 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. 

Covid - 19 Žádáme všechny účastníky, aby dbali platných vládních nařízení        
k prevenci šíření nemoci Covid 19. 
V místech větší koncentrace osob (prezentace, vyčítání,       
občerstvení), dodržujte doporučené bezpečné odstupy a zvažte       
používání roušek. 
Závodu se smí účastnit pouze osoby bez příznaků respiračních         
onemocnění. 

Poděkování Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost vstupu a         
svolení uspořádat závody v tomto prostoru, firmě Gemec Union         
a obci Jívka za vstřícný přístup k uspořádání celé sportovní          
akce. 

 



Funkcionáři Ředitel závodu: Martin Sychrovský 
Hlavní rozhodčí: Luboš Matějka 
Stavba tratí: Zdeněk Sokolář 

Sponzoři TJ Start Náchod děkuje za finanční podporu a ceny Městu          
Náchod a firmám Wikov MGI, a.s.,  Saar Gummi Czech, s.r.o.  

 
Pozvánka k návštěvě Měděného dolu Bohumír za zvýhodněnou cenu pro          
účastníky závodu 
Důl Bohumír se nachází pouze 300 metrů od parkoviště a Váš závod se odehrává              
nad jeho vyrubanými chodbami. Pojďte se podívat do nitra země, která se nachází             
pod námi. Pojďte se podívat, jak horníci dřeli a co všechno museli umět. 
Důl Bohumír má zpřístupněných téměř 400 metrů chodeb a závěr prohlídkové trasy            
graduje lezním oddělením 15 metrů svislou větrací šachtou na povrch Země. 
Prohlídky se budou konat každých 20 minut nebo při naplnění kapacity (25-30            
osob). Pro více informací volejte 739 616 857. 
Vstupenky a více informací na místě získáte přímo u vrátnice. Cena pro účastníky             
závodu: dospělí 70 Kč, děti, studenti, senioři 50 Kč. Platba v hotovosti. 
Těšíme se na Vaši návštěvu, Zdař Bůh v dole Bohumír 
Před návštěvou zvažte prosím použití roušky, budete se pohybovat v uzavřeném           
prostoru dolu. 
 
PLÁNEK SHROMAŽDIŠTĚ 

 


