
JIHOR  2020 

Pokyny 2. závodu Jihočeského 

žebříčku a 2. závodu Linz Cupu 

 

Datum 29. srpna 2020. 

Místo konání Lipno nad Vltavou. 

Centrum Lipno nad Vltavou, horní parkoviště „U Kramolína“ 
48,6437N, 14,2359E. 

Pořádající orgán Jihočeský krajský svaz ČSOS. 

Pořádající subjekt SKP České Budějovice z. s. oddíl orientačního běhu 
Orienteering Club České Budějovice o.s. 

Typ závodu Denní závod jednotlivců na krátké trati 

Kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D21K, D35, D45, D55, D65, D75; 
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H21K, H35, H45, H55, H65, H75; 
Náborové: DF, HF (děti po fáborkách samostatně); 
HDR (rodiče s dětmi, doprovod je povinen absolvovat svou trať 
                 jako první), P (příchozí). 
Kategorie DF,HF,HDR,K, mají trať značenou oranžovými fáborky.                                 
LinzCup: HA, DBL, HBL, DBK, HBK, C, K, 
Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Jihočeského krajského svazu 
ČSOS. 
Pro tento závod platí abonentní přihláška na Linz Cup, závodníci jsou 
automaticky přihlášeni do příslušné kategorie. Chtějí-li abonenti závodit 
v kategorii Jihočeského žebříčku, musí se přihlásit běžným způsobem. 
V takovém případě se jejich přihláška do kategorie Linz Cupu zruší. 

Předpis Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jihočeského 
krajského svazu ČSOS. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za 
nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za 
škody způsobené třetí osobou. 

Příjezd Bude značen. Dodržujte příjezdovou trasu určenou pro závod ve sprintu. 
https://mapy.cz/s/gepetapesa 

Prezentace 12:30 – 13:30 v centru závodu. 
Při prezentaci budou umožněny pouze přihlášky do náborových kategorií. 
Do kategorie “P“ je možné přihlásit pouze zájemce bez registrace v ČSOS.   
Změny jména závodníka a čísla SI budou umožněny pouze v rámci 
kategorie a klubu. 
Prezentaci, úhradu vkladů a změny provádí vždy jen jeden zástupce 
klubu, ústa a nos si kryje rouškou. 

Vzdálenosti Parkoviště – centrum závodu: 0 m 
Centrum závodu – start: 1200 m 
Centrum závodu – cíl: 1000 m 

Prostor závodu Všechny lesní porosty západně od lanovek na vrchol Kramolína. 

Terén Podhorský až horský, nepravidelná síť komunikací, oblasti se sníženou 
průběžností. 

Mapa Lipno,1:10000, e=5 m, revize léto 2020, mapový klíč ISOM2000  
bude vodovzdorně upravena /PRETEX/. 

Zvláštní mapové 
symboly  plošinka 

 výrazný strom 

 vývrat 

 umělý objekt 

Zakázané prostory V prostoru závodu platí přísný zákaz vstupu do všech území označených 
mapovou značkou „privát“, do oplocenek, do oblastí vyznačených mapovou 
značkou „zakázaný prostor“.  

https://mapy.cz/s/gepetapesa


Platí zákaz postupu po pískových jednosměrných cestách pro „Floutreil“, 
které jsou označeny značkami s „F“ a jsou určeny pouze pro cyklisty, kteří 
po nich jezdí velmi rychle a často ve skupinách, při přebíhání se vždy 
rozhlížejte!! 
 
Současně se závodem probíhá v prostoru závodu série horských kol Blinduro. 
Platí přísný zákaz vstupu na závodní trať, která je v lese vyznačena 
páskami. Tratě závodu se jí vyhýbají. Přesto je možné čekat v prostoru 
závodu větší pohyb jezdců na horských kolech, při přebíhání cest se vždy 
rozhlížejte!!! 

Popisy kontrol K samoobslužnému odběru v centru sportovní akce. 

Start intervalový, 00=14:00. 

Organizace startu Tři minutové koridory: v prvním nulování čipů, ve druhém kontrola čipů a 
SIAC OFF, ve třetím soustředění na závod. Výdej map za startovní čarou. 
Vzdálenost na počátek orientace 20m. 
Při čekání na čas startu a ve startovních koridorech udržujte odstup min 
2 m od ostatních osob. 

Způsob ražení SportIdent, všechny verze čipů, kontaktní ražení. Jeden čip není možné 
použít v závodě dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce. 
Půjčovné 40,- Kč za závod. 

Občerstvení na trati Nebude. 

Měření času Celé sekundy. 

Cíl Průchod cílem provádí závodník oražením SI jednotky na cílové čáře. Tím 
ukončí závod a do prostoru závodu již nesmí vstupovat. Sběrná kontrola 
není veřejně přístupná. To platí i pro fotografy. Mapy se v cíli 
neodevzdávají. Dodržujte pravidla fair-play a neukazujte mapu 
závodníkům, kteří dosud neodstartovali. 

Čas uzavření cíle Čas startu posledního závodníka + 90 minut. 

Časový limit 90 minut. 

Průběžné výsledky Průběžně zveřejňované v centru sportovní akce. 

Vyhlášení výsledků Nebude, zrušeno z důvodu protipandemických opatření. 

Funkcionáři  ředitel: Blabla Zdeněk R3 
hlavní rozhodčí: Hulec Filip R3 
stavitel tratí: Bouček Václav (výjimka schválena předsedou JčKSOS dne 
27.3.2020). 

Jury Bude zveřejněna v IS ORIS a v místě shromaždiště. 

Kontakt a informace V IS ORIS: oris.orientacnisporty.cz, 
na webových stránkách: pcb.wgz.cz, 
v případě nutnosti na e-mailu: blabla.zdenek@gmail.com 

Školka nebude zajištěna 

COVID stop Na shromaždišti a startu závodu bude k dispozici desinfekce na ruce. 
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat veškerá hygienická 
opatření aktuálně vyhlášená pro území České republiky, Jihočeského 
kraje, okresu Český Krumlov, obce Lipno nad Vltavou a pokyny 
pořadatelů. 

Různé Lipno nad Vltavou je v letních měsících turisticky oblíbenou lokalitou. 
Očekávejte v lese větší pohyb osob, Na cestách v prostoru závodu můžete 
potkat kromě pěších turistů také cyklisty a jezdce na koloběžkách, kteří 
jezdí po trase označené značkami s „koloběžkou“. Po silničce ke Stezce 
v korunách stromů jezdí autobus, závodní tratě také kříží cesty pro 
„Floutreil“ pro horská kola. Dbejte své osobní bezpečnosti a při přebíhání 
cest se vždy rozhlížejte! Hlavně poučte také děti!!!  
Mapy tras pro horská kola (Floutreil, Bikepark) jsou na 
www.lipno.info/zážitky/.Trasa pro sjezdové koloběžky je na 

www.lipno.info/pujcovny/sjezdove-kolobezky.html 
 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

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 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 

http://www.lipno.info/zážitky/
https://www.lipno.info/pujcovny/sjezdove-kolobezky.html


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. 

 

V Českých Budějovicích: 24. 08. 2020 

 

 

 

 

PARAMETRY TRATÍ 

D10 1,6 30 H10 1,6 30 

D12 1,7 50 H12 1,7 50 

D14 2,4 105 H14 2,8 140 

D16 2,8 140 H16 3,5 195 

D18 3,5 195 H18 4,0 215 

D20 4,6 220 H20 5,2 285 

D21K 3,5 195 H21K 4,0 215 

D21 4,6 220 H21 5,2 285 

D35 4,0 215 H35 4,6 220 

D45 3,5 195 H45 4,0 215 

D55 2,8 140 H55 3,5 195 

D65 2,4 105 H65 2,8 140 

D75 1,7 50 H75 2,4 105 

DF 1,9 40 HF 1,9 40 

HDR 1,9 40 P 2,4 105 

   HA 5,2 285 

DBL 4,0 215 HBL 4,6 220 

DBK 2,8 140 HBK 2,8 140 

C 2,4 105 K 1,9 40 

 

 


