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ROZPIS 

 

Vážení závodníci, dovolujeme si Vás pozvat na tradiční závodní víkend orientačního běhu, 

který se skládá ze sprintu a dvou štafetových závodů. Sobotní sprint a nedělní štafety pořádá 

OOS TJ Spartak Vrchlabí a sobotní štafety pořádá SK Studenec. Vámi právě otevřený bulletin 

se věnuje sobotnímu sprintu, který se koná 24. 9. 2022 v historickém centru města Dvůr 

Králové nad Labem. 
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Dvůr Králové nad Labem je historické 

město s 16000 obyvateli. Nachází se              

v centrální části Královéhradeckého kraje 

asi 35 km severně od Hradce Králové a 19 

km jižně od Trutnova. Město s tradicí 

textilního průmyslu má řadu historických, 

kulturních i uměleckých památek a je 

jedním z turistických center východních 

Čech.  

 

Veškeré potřebné informace ohledně 

města Dvůr Králové nad Labem včetně 

ubytování, stravy a dopravy lze získat na 

těchto webových stránkách města: 

https://www.dvurkralove.cz. Naleznete 

zde i tipy na výlety po okolí nebo akce, 

které se zde konají. Při objednávání 

ubytování z pátka na sobotu si pozorně 

zkontrolujte, zdali nevstupujete do 

embargovaného prostoru závodu!  

 

Další informace týkající se ubytování, stravování a dalších služeb v blízkém okolí můžete najít                       

na stránkách královehradeckého regionu. Odkaz na stránky je zde: https://www.hkregion.cz. 

 

  

https://www.dvurkralove.cz/
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/2021-c63b8b3d-31de-45ae-a9e5-99b25a5ae5ff
https://www.hkregion.cz/
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Situační mapka regionu 

 

Vyznačené centrum zde 

  

https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=15.8020124&y=50.4295385&z=17&ut=Nový%20bod&uc=9jxMbxZ9qP&ud=50°25%2746.166%22N%2C%2015°47%2758.822%22E
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Rozpis závodu ČP, WRE, INOV-8 CUP – ŽA – sprint 

Pořádající orgán 
Český svaz orientačních sportů 
 
Pořádající subjekt  
OOS TJ Spartak Vrchlabí 
 
Datum konání 
Sobota 24. 9. 2022 
 
Shromaždiště 
Dvůr Králové nad Labem, Tyršovo koupaliště (50.4296447N, 15.7985519E)  
 
Prezentace 
Prezentace závodních klubů bude probíhat od 8:00 do 9:00 na shromaždišti. 
Do veřejného závodu se lze dohlašovat do 11. hodiny nebo do vypotřebování map. 
 
Typ závodu 
Závod jednotlivců ve sprintu (pro ČP a kat. DH20A rank. koef. 1,06) 
 
Kategorie a zařazení do soutěží 
WRE, Český pohár:  W21E, M21E 
Žebříček A:   D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A 
Ranking:  W21E, M21E, D21A, H21A, D20A, H20A, D21C, H21C, D21D, H21D 
Oblastní žebříček:  D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, 
   D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C, H10C, H12C, H12D, H14C, 
   H14D, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, 
   H55D, H65C, H65D, H75C (fáborkované tratě nebudou!) 
MČR pro neslyšící: D21N, H21N 
Veřejný závod:  Zelená (pro děti s doprovodem – „HDR“) → cca 1,5 km 

Modrá (krátký sprint – „P“) → cca 2 km 
   Červená (kratší sprint) → cca 2,5 km 
   Černá (klasický sprint – „T“) → cca 3 km 
 
Čas a způsob startu 
Intervalový start od 9:30 
Veřejný závod od 11:00 
 
Omezení 
Je zakázáno běžet v botách s hřeby! 
 
Karanténa 
Pro kategorie WRE, ČP a ŽA bude povinná karanténa. Vstup do karantény bude uzavřen 
v 9:30. Závodníci nesmí karanténu až do svého startovního času opustit a nesmí používat 
žádné telekomunikační prostředky. 
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Časy vítězů 
Řídí se Soutěžním řádem soutěží sekce OB ČSOS pro rok 2022. 
 
Přihlášky 
WRE: Přihlašování probíhá přes ORIS (odkaz zde) nebo IOF Eventor (odkaz na 

akci zde). Při přihlašování přes ORIS je povinnost zadat své IOF ID! 
   První uzávěrka přihlášek: 11. září 2022 23:59 
   Druhá uzávěrka přihlášek: 18. září 2022 23:59 
 
Veřejný závod:  Přihlašování probíhá přes informační systém ORIS (odkaz zde).  
   Pro neregistrované je třeba zvolit „jednorázovou přihlášku“. 
   První uzávěrka přihlášek: 18. září 2022 23:59 
   Druhá uzávěrka přihlášek: v den závodu do 11:00 nebo vyčerpání map 
 
Ostatní kategorie: Přihlašování probíhá přes informační systém ORIS (odkaz zde). 
   První uzávěrka přihlášek: 11. září 2022 23:59 
   Druhá uzávěrka přihlášek: 18. září 2022 23:59 
 
Po první uzávěrce přihlášek jsou vklady dvojnásobné (neplatí pro veřejný závod a oblastní 
žebříček). Na místě se lze dohlašovat pouze do veřejného závodu. Pokud se ale nepřihlásíte 
předem, nemůžeme zaručit dostatek map! 
 
Výše vkladů:  
Český pohár/WRE, Žebříček A, DH21A 200 Kč 
Oblastní žebříček    90/120 Kč (dle rozpisu soutěží Vč. oblasti) 
Veřejný závod, MČR neslyšící   150 Kč 
 
Způsob placení: 
Platby zasílejte na účet 181558256/0300 s variabilním symbolem 2727xxxx, kde xxxx značí 
číslo oddílu dle Adresáře ČSOS. 
 
Vzdálenosti 
Parkoviště – centrum: 600 m 
Centrum – cíl: 0 m 
Centrum – start: do 2500 m (karanténa v bezprostřední blízkosti startu) 
 
Popis terénu 
Hlavní části závodu dominuje historické centrum města Dvůr Králové nad Labem, které je od 
roku 1990 městskou památkovou zónou. Nachází se zde nepravidelná síť ulic s městským 
opevněním v podobě hradeb, jižněji pak bloky řadových a rodinných domů s přilehlými 
parkovišti. Na jihozápadě této části se rozkládá areál firmy Juta. Terén je z velké části rovinatý. 
Východní část se oproti západní nachází na mírném vršku. V západní části závodního prostoru 
se nachází rodinné domy a sídliště s panelovými domy, garážemi a dětskými hřišti. 
 
Mapa 
Popis: název: Dvůr Králové nad Labem, měřítko 1:4000, ekvidistance 5 m, stáří mapy: 9/2022, 
 použitý mapový klíč: ISSprOM 2019-2, autor Tomáš Leštínský 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5559
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7441
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5559
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5559
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Mapy budou vodovzdorně upraveny (mapa bude z čistého plastu). 
V tomto prostoru dosud nevznikla žádná mapa pro OB. 
 
Označování závodních průkazů 
Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do 
režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Cílová 
jednotka bude také bezdotyková. 
 
Hlavní funkcionáři 
Ředitel závodu:     Daniel Hrdinka 
Hlavní rozhodčí:     Kateřina Kašková (R1) 
Stavitel tratí ČP/WRE a ŽA:    Daniel Hrdinka (R2) 
Stavitel tratí OŽ, MČR neslyš. a veřejného závodu: Matyáš Štregl (R3) 
 
IOF Event Adviser      
Dominika Pachnerová (R1) 
 
Aktuální informace o akci 
ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5559 
IOF Eventor: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7441 

Web závodu: https://www.oos-vrchlabi.cz/cp2022 
Facebook: Český pohár, WRE, INOV-8 CUP – žebříček A – sprint  
Instagram: ob_dknl2022 
Kontakt: dan.hrdinkatu@gmail.com 
 
Protesty 
Protesty v den konání závodu se podávají písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Případné protesty proti startovním listinám před konáním akce a protesty proti oficiálním 
výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail hlavního rozhodčího Kateřiny Kaškové: 
katka.kaskova@post.cz. 
 
V případě kategorií WRE se protest podává písemně IOF Event Adviserovi nebo členovi Jury 
dle pravidel IOF a je bez poplatku. 
 
Dětská školka 
Nebude zajištěna. 
 
Ubytování 
Ubytování z pátka na sobotu nebude organizováno. Využijte odkazy uvedené v úvodu rozpisu. 
Prosíme, abyste při jeho zajišťování dbali na embargovaný prostor závodu ve městě Dvůr 
Králové nad Labem. Ze soboty na neděli bude pořadatel nabízet dvě varianty přespání. Bude 
možnost si ho přihlásit jako doplňkovou službu v systému ORIS. Přihlašování bude součástí 
sobotních štafet. 
 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5559
https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7441
https://www.oos-vrchlabi.cz/cp2022/
https://www.facebook.com/events/382057116725697?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22calendar_hosting_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D%5d%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D
https://www.instagram.com/ob_dknl2022/?hl=en
mailto:dan.hrdinkatu@gmail.com
mailto:katka.kaskova@post.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5560
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Mapa embargovaného prostoru závodu 

Lze najít zde: Mapový portál ČSOS (orientacnisporty.cz). 
 

 
 
Informace o ochraně osobních údajů 
Přihlášením 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 
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. 
 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 10. 7. 2022. 

 

  

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/2021-c63b8b3d-31de-45ae-a9e5-99b25a5ae5ff
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Partneři  

https://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos
https://www.orientacnisporty.cz/partneri/komercni-partneri-csos
https://leto.skiresort.cz
https://www.dvurkralove.cz
https://vitezna.cz
https://www.facebook.com/adelaspetlovaphotography
http://www.reklamy-jilemnice.cz
https://www.instagram.com/ventralni_flexe/?hl=en
https://www.krnap.cz
http://www.pivo-tambor.cz
https://carlachocolate.com
https://www.hkregion.cz
https://bombusenergy.cz/?gclid=Cj0KCQjwnNyUBhCZARIsAI9AYlFzSZYwY8oVKEXwaeNBn_RXCJed6jkg-p0Sipz4_jCz8tOyCtQNl60aAh4_EALw_wcB

