
POKYNY 

4. závodu Ligy Vysočiny - podzim 2020

Pořádající subjekt: Orientační klub Střelka (STA).

Datum: 19. září 2020.

Centrum: Prostor ZŠ Choustník, Choustník 13.
GPS: 49.3325624, 14.8347121, https://mapy.cz/s/hokujuhahe.

Prezentace: V centru závodu od 09:00 do 10:00 hod. 
Za oddíl prezentuje jeden určený zástupce. 
V případě dohlášek nebo změn prosím přednostně využijte mail tomdol62@seznam.cz a 
to až do 9 hodin sobotního rána. Požadavek bude vyřízen až po obdržení potvrzení emailem. 
Půjčení SI čipu za poplatek 40,-Kč. Dohlášky možné jen omezeně dle možností pořadatele za
dvojnásobné startovné (netýká se  kategorií HDR a P1 a P2). 

Start: Čas 00 = 11:00 hod. Intervalový dle startovní listiny. Kategorie P1 a P2 a HDR mají start v
libovolném čase  do  uzavření  startu dle  pokynu pořadatele.  Uzavření  startu  v  čase  startu
posledního závodníka s ostatních kategorií.

Cíl: Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího závodníka. Mapy se v
cíli neodevzdávají, prosím dodržujte zásady fair play. 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum: dle místa parkování do 1 km
centrum – start: 1,4 km po modrobílých fáborcích,
centrum – cíl: 1,1 km po modrobílých fáborcích.

Parkování: V obci v souladu s dopravními předpisy. Možné místa parkování v plánku na konci pokynů a
na odkaze mapy.cz. Neparkovat v areálu zemědělského družstva.
Autobusy parkovat na parkovišti k hradu. Možnost vyložit cestující u školy.  

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina. 

Délky tratí: Uvedeny na konci pokynů.

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru v centru závodu (nejsou vytištěny na mapě, kromě kategorie 
HDR, P1 a P2).

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie.

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Konečné výsledky budou uveřejněny
v ORIS. Všichni účastníci do kategorie HD16 a účastníci do 16 let v kategorii P1 a P2 
dostanou drobnou cenu při vyčítání výsledků. Vyhlášeni budou první tři závodníci v 
kategoriích HD10N, HD10-HD16. Vyhlášení výsledků proběhne co nejdříve, předpoklad 
okolo 14 hodiny. Drobné ceny nebude možnost převzít v zastoupení. Pouze diplom.

Mapa: Hrad, 1:10 000, E=5, stav březen 2020, aktualizace září 2020, ISOM 2017. 
Mapoval Tomáš Doležel.
Mapa bude voděodolně upravena.
Velikost mapy A4.
Zvláštní mapové symboly:
zelený křížek – vývrat. zelený kruh  velké - výrazný strom 
zelené kolečko s bílou tečkou – výrazný strom, keř zelený křížek – vývrat.
černý křížek – výrazný umělý objekt hnědý trojúhelník – plošinka



Terén: Středoevropský  v okolí kopce Choustník s prudkým stoupáním především v jižním svahu.
Les jehličnatý v horních partiích listnatý. Terén je především v centrální části mapy (kolem
kopce Choustník) kamenitý s častým výskytem balvanů. V oblasti vrcholu kopce Choustník
se nachází množství vysokých skalních útvarů (srázy, věže). Vegetace místy velmi hustá. Síť
cest střední. Na mapě Choustník se nachází přírodní rezervace. Z důvodu intenzivní těžby
se v lese nachází množství pasek. Mapa byla revidována před týdnem, přesto se může
vyskytnou  nová  paseka.  Z  důvodu  kůrovcové  kalamity  se  v  lese  nachází  množství
uschlých stromů. Tratě se jím snaží vyhnout přesto dbejte zvýšené pozornosti.

Zakázaný prostor: Celý les v okolí hradu Choustník (východně od obce Choustník).

Způsob ražení: Pro  všechny kategorie  elektronický  systém ražení  Sportident.  Sportident  krabičky  budou
nastaveny na bezkontaktní ražení. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník
je  povinen  v  prvním  koridoru  provést  vymazání  čipu,  ve  druhém  koridoru  vymazání
zkontrolovat.  Celkem  tři  koridory.  Kategorie  HDR,  P1  a  P2  orazí  při  startu  startovací
jednotku.  V případě  poruch  jednotky SI  je  závodník  povinen  označit  průchod  kontrolou
oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen
v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst
svůj čip i v případě, že závod nedokončí. 
Čas je měřen na celé sekundy. 

Fáborkové tratě: Značeny oranžovými fáborky. Povinný úsek ze sběrné kontroly (kód 100) do cíle značen
červenými fáborky. 

Hlídání dětí (školka): Nezajišťuje se.

Občerstvení: V cíli 0,5 litrová láhev s vodou. V centru bude stánek s občerstvením a hned vedle centra
fotbalová hospůdka – základní sortiment.  Pro občerstvení před startem si prosím vezměte
vlastní pití cesta na start vede kolem cíle (vzdálenost start - cíl 300 m). 

Převlékání: Na  travnaté  ploše  v  centru,  kde  je  možnost  postavit  oddílové  stany  nebo  ve  vlastních
dopravních prostředcích. Zákaz vstupu na fotbalové hřiště. 

První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena v centru závodu. Pro případy vážnějších poranění můžete
využít nemocnici v Táboře. 

WC, mytí: WC v budově školy a občerstvení u fotbalového hřiště (vstup s rouškou). Na startu WC není,
prosím využijte WC v centru.  Mytí se nezajišťuje. 

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti. Případné protesty proti
oficiálním výsledkům a startovní listině lze zaslat e-mailem na tomdol62@seznam.cz 

Jury: Alena Rosecká (PZR), Jiří Parkan (SJH), Aleš  Petráček (SJI )

Hlavní funkcionáři: Ředitel: Jana Lochmanová
Rozhodčí: Tomáš Doležel
Stavitel: Tomáš Doležel 

Informace: email: tomdol62  @  seznam.cz  , mob. 777 603 927

Prosíme účastníky, aby s ohledem na epidemiologickou situaci dodržovali  odstupy a případně zvážili  použití
ochranných prostředků dýchacích cest  při  bližším kontaktu s jinými závodníky a pořadateli.  Při  vstupu do
budovy je nutné si nasadit roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Dezinfekce bude v centru závodu k dispozici. 

Závodníci startují  na vlastní  nebezpečí.  Pořadatel zajišťuje pouze první pomoc v cíli.  Za nezletilé účastníky
zodpovídají  zákonní  zástupci.  Pořadatel  neručí  za  škody  způsobené  třetí  stranou.  Znovu  upozorňujeme na
zvýšené riziko pádu stromů (uschlé stromy a stromy narušené). V okolí hradu a skalního města je zvýšený pohyb
návštěvníků lesa. V místech případné těžby či jiných lesních prací je zakázáno se přibližovat blíže než 50 metrů. 
V horních partiích mapy se nachází přírodní rezervace s četnými kamennými poli a skalními srázy. Dbejte proto
zvýšené pozornosti při pohybu v těchto lokalitách. Kontroly nejsou umístěny na vrcholech skalních věží nebo
skalních srázů. 



Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR):
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí  se  zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v
pokynech  pro  účastníky  a  na  shromaždišti.  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, potřebě sponzorů  a
podobně.  V  případě,  že  nesouhlasíte  s  fotografováním,  oznamte  to  explicitně  fotografovi.

1 - centrum závodu 2 - Parkoviště u družstva  3 - Parkoviště za hřbitovem 4 - Parkoviště u Bohemia chips 
5 - Parkoviště k hradu
Modrá plocha areál zemědělského družstva – zákaz parkování



PARAMETRY TRATÍ

Kat. P.K. Vzdálenost Převýšení
D10 7 2,0 km 105 m 
D10N 6 1,7 (2,7) 105 m 
D12 8 2,3 km 115 m 
D14 10 2,4 km 115 m 
D16 12 2,8 km 140 m 
D18 13 3,1 km 140 m 
D21C 16 3,7 km 190 m 
D21D 13 3,1 km 140 m 
D35 14 3,5 km 160 m 
D45 12 2,8 km 140 m 
D55 10 2,2 km 110 m 
D65 7 1,7 km 105 m 
HDR 6 1,7 (2,7)  105 m 
P1 9 2,4 km 125 m 
P2 15 3,0 km 145 m

Kat. P.K. Vzdálenost Převýšení
H10 7 2,0 km 105 m 
H10N 6 1,7 (2,7)  105 m 
H12 10 2,4 km 115 m 
H14 11 2,6 km 115 m 
H16 13 3,1 km 140 m 
H18 14 3,5 km 155 m 
H21C 19 4,4 km 210 m 
H21D 14 3,5 km 155 m 
H35 19 3,9 km 180 m 
H45 15 3,4 km 135 m 
H55 13 3,1 km 125 m 
H65 11 2,5 km 115 m 
H70 8 1,9 km 75 m


