
 

Manufaktura Český pohár, INOV-8 Žebříček A 

v orientačním běhu na klasické a krátké trati 

WORLD RANKING EVENT  

 

UPOZORNĚNÍ – mějte, prosím, na paměti, že některé detaily uvedené v tomto rozpisu se 

můžou změnit v závislosti na hygienicko-epidemiologické situaci!  

Pozor – změna míst konání závodů oproti původně nahlášenému – KLADKY a VALCHOV  

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  

Pořádající subjekt:  Oddíl orientačního sportu SK Prostějov, z.s. 

Datum:   sobota 4. – 5. 9.2021 

Centrum:   a) sobota 4.9. Kladky, lyžařský areál 49.6571897N, 16.8280000E 

   b) neděle 5.9. Valchov, hřiště na kraji obce 49.4724142N, 16.7110956E 

Parkování: na parkovištích na loukách v blízkosti centra za poplatek 30,- Kč/1 den, autobus 100,- Kč/1 

den, neparkujte v obcích a dodržujte pokyny pořadatelů.  

 Žádáme oddíly, které plánují přijet autobusem, aby tuto skutečnost nahlásili pořadateli 

(vyznačit v systému ORIS).   

Druh závodu:   závod jednotlivců na klasické a krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

Podmínky účasti: budou upřesněny na webu závodu a v pokynech k závodům podle případného v den závodu 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Kategorie:  D21E/W21E, H21E/M21E  
 D16A, D18A, D20A, D21A  
 H16A, H18A, H20A, H21A  

 
Přihlášky:  do pondělí 23.8.2021 do 23:59 přes systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/  

Informace:   Dušan Vystavěl, email: dusanvystavel@seznam.cz , mobil: +420 602 730 417  
Stránka závodu: Český pohár, žebříček A - klasická trať, WRE 2021 (skprostejov.cz) 

Vklady:  

Kategorie  Sobota – do 
23.8.2021 
základní 

Sobota – do 
1.9.2021 
zvýšený 

Neděle – do 
23.8.2021 
základní 

Neděle – do 
1.9.2021 
zvýšený 

D/H 21E  250 400 200 350 

D/H 16-21A 250 400 200 350 

    

Úhrada vkladů: Pouze převodem na účet OOS SK Prostějov 249075059/0300 (ČSOB, a.s.), nejpozději do 1. 9. 

2021 (platba na místě není možná), variabilní symbol  XXXX kde XXXX je číslo klubu dle 

adresáře ČSOS. Do zprávy uveďte zkratku oddílu, případně jméno a příjmení za koho je 

placeno.  

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://ob.skprostejov.cz/cp2021/


Program:   Sobota – klasická trať  
12:00 – 14:30 start závodu ČP a ŽA 
cca 16 hodin předpokládané vyhlášení výsledků ČP a ŽA   
 
Neděle – krátká trať  
10:00 – 12:00 start závodu ČP a ŽA 
cca 14 hodin předpokládané vyhlášení výsledků ČP a ŽA   
 

Mapa:  Sobota – klasická trať 1:15 000, nebo 1:10 000 (podle kategorie) E = 5 m, stav 08/2021,  

ISSOM 2017, vodovzdorně upravena, mapovali Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml.   

 Neděle – krátká trať, 1:10 000 E = 5 m, stav 08/2021,  ISSOM 2017, vodovzdorně upravena, 

mapovali Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml.   

Terén:  a) sobota – kopcovitý. Smíšený les, většinou dobře průběžný, místy paseky po kůrovcové 
kalamitě. Místy prudké svahy, kameny, skalky.  

 b) neděle – mírně kopcovitý, částečně členitý, drobné terénní tvary po těžbě ledku. Většinou 
borovicový les, dobře průběžný.  

   
Vzdálenosti:   a) sobota KLADKY  

Parkoviště – centrum    do 400 m  

Centrum – start    do 2500 m !!! 

Centrum – cíl     do 1500 m !!! 

b) neděle VALCHOV  

Parkoviště – centrum    do 800 m  

Centrum – start (sobota i neděle) do 1000 m   

Centrum – cíl     v místě 

 

Start:   Sobota – klasická trať - 00 = 12:00 hodin, intervalový, viz ORIS 

   Neděle – krátká trať – 00 = 10:00 hodin, intervalový, viz ORIS  

Způsob ražení:  Elektronické - SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení 

BEACON.  

Popisy kontrol: popisy ve startovní koridorech a na mapě 

Doprava:  pořadatel nezajišťuje 

Ubytování:  pořadatel nezajišťuje  

Dětská školka:  pořadatel nezajišťuje 

Výsledky: bude upřesněno v pokynech 

Vyhlášení výsledků:  bude upřesněno v pokynech  

Protesty:  k rukám hlavního rozhodčího, vklad 400,-Kč. Podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl.25.2. 

e-mailem na adresu: hlava@iresta.cz  

Občerstvení:  V cíli 0,5 litrovka balené vody – případné další občerstvení bude upřesněno v pokynech  

Předpis:  závodí se dle platných Pravidel OB a v souladu s platným Soutěžním řádem a Prováděcími 

předpisy Sekce OB na rok 2021 

Ochrana osobních  

údajů (GDPR):  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 v informačním 
systému ORIS.  

mailto:hlava@iresta.cz


Fotografování:  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 Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Upozornění: 1) Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  

2) Lékařská pomoc pouze v centru závodu.  
 3) Případná další uvolnění či omezení dle aktuálních proti epidemiologických nařízeních 

budou uvedena v pokynech. 
 

Funkcionáři:   ředitel závodu  Dušan Vystavěl (R1) 
hlavní rozhodčí   Miroslav Hlava (R1)  
stavitel tratí   Jiří Otrusina (R1), Marcel Skřivanek  
WRE IOF Adviser Jerzy Antonowicz (IOF SEA) 

 
    
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Sekce OB 10.7.2021. 

 
 
 
Miroslav Hlava        Dušan Vystavěl 
hlavní rozhodčí       ředitel závodu 

 
 

 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


