
POKYNY 

7. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU 2020 

VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU 

ZÁVOD CELOSTÁTNÍHO RANKINGU (koeficient 1.0) 

 

 

Pořadatelský orgán: Východočeská oblast ČSOS sekce OB 

Datum: Sobota 3.října 2020 

Pořádající oddíl: TJ Lokomotiva Trutnov (LTU) 

Centrum závodu: Louka u kostela, Markoušovice (https://mapy.cz/s/maledujoza) 

 

Přihlášky: Do 27. 9. 2020 23:59 v IS ORIS (výjimečně na e-mail: prihlasky@ltu-ob.cz) 

Dodatečné přihlášky: Dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad. 

Dohlášky do pátečního večera do 20:00 hod pouze na e-mail prihlasky@ltu-ob.cz, 

přihláška je platná až po obdržení odpovědi.  

Na prezentaci nejsou dohlášky možné. 

Způsob placení: Výhradně převodem na účet 26631601/0100 

(VS: 223xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS) 

Prezentace: 8:45 -09:30 hod. Bude probíhat za zvýšených hygienických opatření. 

Prosíme o přistupování k prezentaci jednotlivě s odstupem min 2 m. 

 Na prezentaci bude možné pouze nahlásit změnu čipu nebo zapůjčit čip (cena 

40 Kč). Změny kategorie ani dohlášky nejsou možné. 

Na prezentaci nebudou vydávány žádné doklady. Vše je k dispozici v IS ORIS. 

Pokud potřebujete doklad orazítkovaný a podepsaný, napište na email 

prihlasky@ltu-ob.cz a bude vám v průběhu příštího týdne zaslán mailem či poštou. 

Účastníci, kteří mají zaplaceno se nemusí na prezentaci dostavit. Informace 

o zaplacení bude uvedena v IS ORIS v pátek večer. Vyzýváme účastníky závodu 

k platbě online.  

Příjezd:  Jednosměrný - bude značeno (stejný jako na loňském MČR)  

Parkování: U centra závodu. Bude vybíráno parkovné 20,-Kč za auto, autobus zdarma.  

Autobusy po vyložení závodníků odjedou parkovat do Velkých Svatoňovic, 

vzdálenost cca 4km - viz. https://mapy.cz/s/harumejedo 

Vzdálenosti: Parkování v centru závodu 

Vyložení z autobusu - centrum závodu = 400m 

Centrum – start = 600m (s minimálním převýšením) 

Centrum – cíl = 1900m (cesta z cíle vede poblíž startu) 
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Mapka příjezdu: 

 

Trať: Zkrácená klasická trať 

Parametry tratí: v systému ORIS pod tímto odkazem: 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5476_a808e029f3be88e836af97a8e8d8088c.pdf 

Start: 00 = 10:00 hod, intervalový (cesta na start bude vyznačena modro-bílými fáborky) 

Veřejné kategorie HDR, P a T mají start "volný" - podle příchodu na start, startují 

libovolně do času 100 = 11:40. 

Mapa: Čížkáče, měřítko 1:10000, E = 5m, stav 2019, (revize 2020)  

formát A4, mapa bude upravena vodovzdorně upravena 

Zvláštní mapové značky:  zelené kolečko  = výrazný strom 

zelený křížek    = vývrat 

Terén: Různorodý terén s rozmanitými podrosty s velmi dobrou i sníženou průběžností, 

časté kameny, kamenná a balvanová pole. 

Závodní prostor: Lesní prostor západně od  obce Markoušovice. Mimo vlastní závod platí zákaz 

vstupu do závodního prostoru do času uzavření cíle, nedodržení bude trestáno 

diskvalifikací. 

 V prostoru závodu se nachází množství trailových tratí. Ty budou částečně 

uzavřeny. Přesto prosíme o zvýšenou pozornost při pohybu v jejich blízkosti. 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5476_a808e029f3be88e836af97a8e8d8088c.pdf


Zakázané prostory: Zákaz vstupu na soukromé pozemky (značka č. 520 –žlutozelený rastr) a také 

prostory ohraničené páskou, pole (značka č. 412 -tečkovaná žlutá) a zákaz vstupu 

do oplocenek. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Popisy kontrol: Formou piktogramů k samoobslužnému odběru v druhém koridoru na startu 

závodu (jedná se o opatření proti shlukování závodníků v centru závodu). 

V koridoru bude k dispozici izolepa, nůžky a fixy.  Popisy nebudou na mapě. 

Popisy NEBUDOU k dispozici v centru závodu.  

Popisy je možné si také vytisknout předem, jsou publikovány v IS ORIS. 

Systém ražení: Elektronický systém SPORTident, bude probíhat v režimu bezkontaktního ražení 

SIAC (do vzdálenosti cca 30cm). Každý závodník je povinen ve startovním koridoru 

čip vymazat, zkontrolovat vymazání čipu a na cílové čáře orazit cílovou jednotku. 

V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení do mapy, 

na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhu pořadatele 

v cíli. 

Zapůjčení čipu: Možné na prezentaci, cena 40 Kč 

Časový limit: 120 min 

Povinné úseky: Start - začátek orientace (mapový start), sběrná kontrola č. 100 – cíl (značeno 

červenými fáborky). 

Výdej map: Mapy se nebudou vybírat (dodržujte prosím pravidla Fair-play) 

Soutěžní pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Východočeské 

oblasti v OB v roce 2020. 

První pomoc: V centru u prezentace 

Občerstvení: Z důvodu opatření proti šíření nákazy Covid nebude v centru závodu k dispozici 

občerstvení. V cíli nebude voda. 

Prosíme závodníky, aby si přivezli vlastní jídlo a vodu. 

 Pitnou vodu si můžete případně doplnit i v centru závodu, kde vám ji natočíme 

do vaší vlastní nádoby. Prosíme o dodržování minimálního odstupu 2 m. 

Odpady: Třiďte odpad: žluté pytle – plast, jiné barvy – smíšený odpad 

WC: V centru – chemické toalety.  

Při použití WC by si všichni měli vydezinfikovat ruce u stojanu s dezinfekcí. 

Při čekání na WC prosíme o dodržování minimální vzdálenosti 2 m.  

Mytí: Na doporučení VČO mytí nebude. 

Covid –19: Žádáme všechny účastníky, aby dbali platných vládních nařízení k prevenci šíření 

nemoci Covid 19. Dále prosíme o dodržování následujících pravidel: 

1. Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy, 

nebo jste byli nedávno v kontaktu s akutně nemocným, který by mohli mít 

COVID-19, závodů se neúčastněte. 



2. Primárně se zdržujte ve svých automobilech na parkovišti v centru závodu. 

Pokud potřebujete využít prostoru shromaždiště, vezměte si sebou skládací 

židličku (popř. karimatku) a dodržujte prosím odstupy. 

3. Dezinfikujte si ruce - gel na ruce bude k dispozici u WC. 

4. Všichni závodníci, doprovod či diváci musí mít nasazenou roušku v prostorách 

prezentace, pokynů, výsledků a v místech kde není možné dodržet minimální 

vzdálenost 2 m. 

Výsledky: V centru závodu nebudou výsledky vyvěšovány.  

Co nejdříve po ukončení závodu budou dostupné v systému ORIS. 

Vyhlašování vítězů: Nebude 

Protesty:                         Písemně s vkladem 200,-Kč hlavnímu rozhodčímu. Po skončení závodu, proti 

oficiálním výsledkům, na email: protesty@ltu-ob.cz. 

Jury:                                 Složení jury bude zveřejněno v centru závodu. 

Funkcionáři:                   Ředitel závodu: Petr Bendák 

Hlavní rozhodčí: Tomáš Lazák, R3 

Stavba tratí: Jan Grundman, R3 

GDPR:                              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 na webu závodů a 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. 

Poděkování:                   Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků a obci Markoušovice (Velké 

Svatoňovice) za možnost vstupu a svolení uspořádat závody v tomto příjemném 

prostředí.  Rovněž děkujeme našim partnerům a podporovatelům: 
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